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FORORD 

Denne utgaven av Hovedregister til Stortingsforhandlinger følger samme plan som hovedre
gisteret for valgperioden 1989/90- 1992/93; dvs. det omfatter en valgperiode på 4 år og er delt i to 
deler, et saksregister og et talerregister. 

Hovedregisteret bygger på de årlige registrene (9. del) for valgperioden 1989/90- 1992/93. 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 
(emneord) redusert fra 214 til189. Det er gjort ved at en har innlemmet en del lite brukte grupper 
i større. Em.neordene for de 189 saksområdene er hentet fra en tesaurus som er utarbeidet spesi
elt for innholdsanalyse av saker behandlet i Stortinget. Innholdsfortegnelsen over saksområde
ne med sidehenvisninger viser emneordene i både alfabetisk og systematisk orden. 

Stikkordene er plassert bakerst i registeret i alfabetisk orden og peker direkte til den enkelte 
saks innførsel under emneordet. 

En detaljert beskrivelse av registerets oppbygging og bruk, finnes i BRUKERVEILEDNING 
på side 7*. 

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 debattinnleggene 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. Dette er også gjort for saker hvor inn
holdet ikke fremgår av dokumentenes titler. 

Der talerne har møtt som innkalte vararepresentanter, er dette anført under vedkommendes 
navn. 

Statsrådenes innlegg er tatt inn under deres respektive navn. 

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

Stortingsarkivet, apri11994. 
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STORTINGSFORHANDLINGENES INNDELING OG INNHOLD 

Regjeringens proposisjoner (forslag) og meldinger til Stortinget: 1.-4. del. 
Stortingets dokumenter, innstillinger og referater: 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 trygdebuds
jettet («Den gule bok») med særbudsjettene for hvert enkelt departement etter kapitler. 
Deretter: Tilleggsproposisjoner til St.prp. nr. l. 
Foran i bindene er inntatt en innholdsfortegnelse over stats budsjettets enkelte kapitler 
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) for sesjonene 1989-90 og 1990-91, fire bind (a, b, c, d) for se
sjonen 1991-92 og fem bind (a, b, c, d, e) for sesjonen 1992-93, inneholder: 
St. prp. nr. 2- og følgende nummer. 
Innholdsfortegnelsen foran i bindene er i nummerorden. 

3. del - som består av fire bind (a, b, c, d) for sesjonen 1989-90, tre bind (a, b, c) for sesjonen 1990-
91, seks bind (a, b, c, d, e, f) for sesjonen 1991-92 og fem bind (a, b, c, d, e) for sesjonen 
1992-93, 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 1989-90, tre bind tre bind (a, b, c) for sesjonen 
1990-91, fire bind (a, b, c, d) for sesjonen 1991-92 og tre bind (a, b, c) for sesjonen 1992-93, 
inneholder: 
Ot.prp. nr. 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. (Riksrevi sjo
nens konstitusjonelle antegnelser.) 
Årsberetninger fra : 
Riksrevisjonen. 
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). 
Forsvarets ombudsmannsnemnd. 
Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktige. 
Styret for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter. 
Den Norske Nobelkomite. 
Den norske delegasjon til Den nordatlantiske forsamling. 
Den norske delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling. 
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- Fortegnelser over: 
Svar fra Regjeringen på forslag oversendt fra Stortinget uten realitetsvotering. 
De i sesjonen behandlede saker. 
De i sesjonen ikke behandlede saker. 
Private forslag framsatt for Stortinget eller Odelstinget. 
Grunnlovsforslag. 

I tillegg til disse, dokumenter som er spesielle for vedkommende sesjon. 
Innholdsfortegnelsen foran i bindene er i nummerorden. 

6. del -som består av tre bind (al, all, b) for sesjonene 1989-90 og 1990-91, fem bind (ala, alb, all, 
ba, bb) for sesjonene 1991-92 og 1992-93, inneholder: 
Bind 6a: Innst. S. nr. l -og følgende nummer. 
Budsjett-innst. S. nr. l (med eventuelle tillegg)- og følgende nummer. 
Budsjett-innst.S. I - og følgende romertall. 
Bind 6b: Innst. O. nr. l -og følgende nummer. 
Besl. O. nr. l - og følgende nummer. 
Besl.L. nr. l - og følgende nummer. 
Innholdsfortegnelsen foran i bindene er for Budsjett-innst. S., Innst. S. og Innst. O. ord
net etter fagkomiteer, for Besl. O. 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 kro
nologisk etter sanksjonsdato. 

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



Bd. 
Besl. L. 
Besl. O. 
Bev. 
Budsj. 
Budsj.innst. S. 
De p . 
Dok. 
Endr. 
Forespørsel 
Innst. O. 
Innst. S. 
Interp. 
Jf. 

Kap. 
L. tid. 
O. tid. 
Ot.meld. 
Ot.prp. 
Prp. 
Repr. 
S.tid. 
Sp.spm. 
St.meld. 
St. prp. 

A 
FFF 
FrP 
H 
KrF 
Sp 
SV 
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FORKORTELSER OG FORKLARINGER 

=bind 
= Lagtingets anmerkninger til Odelstingets vedtak (6. del) 
= Odelstingets vedtak (6. del) 
= bevilgninger 
= budsjett 
= budsjett-innstilling til Stortinget (6. del) 
= departement 
= Dokument (5. del) 
= endringer 
= saker som blir tatt opp utenom den oppsatte dagsorden 
= innstillinger til Odelstinget (6. del) 
= innstillinger til Stortinget (6. del) 
= interpellasjon (7. del) 
= jevnfør. Brukes om l) jf. til andre saker og 2) jf. i vedleggsfeltet brukes om 

publikasjoner som ikke er tatt inn i Stortingsforhandlinger 
= kapittel (i statsbudsjettet) (1. del) 
= stortingstidende (referat fra møter i Lagtinget) (8. del) 
= stortingstidende (referat fra møter i Odelstinget) (8. del) 
= meldinger til Odelstinget (4. del) 
= proposisjoner til Odelstinget (4. del) 
= proposisjoner (forslag til Odelstinget og Stortinget) 
= stortingsrepresentant 
= stortingstidende (referat fra møter i Stortinget) (7. del) 
= spørretimespørsmål (7. del) 
= meldinger til Stortinget (3. del) 
= proposisjoner til Stortinget (l. og 2. del) 

PARTIBETEGNELSER 

= Det norske Arbeiderparti 
= Framtid For Finnmark (Aune-lista) 
= Fremskrittspartiet 
= Høyre 
= Kristelig Folkeparti 
= Senterpartiet 
= Sosialistisk Venstreparti 
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BRUKERVEILEDNING 

- Saksregisteret er alfabetisk ordnet i 189 saksområder (emner) og ca 13000 stikkord. I tillegg 
kommer kapitlet REGJERINGEN OVERSENDT. Dette inneholder l) forslag framsatt av re
presentanter i forbindelse med behandlingen av en sak og av Stortinget vedtatt oversendt Re
gjeringen og 2) private forslag framsatt av representanter i Dok. 8-serien. 

- Emneordene for de 189 saksområdene er hentet fra en tesaurus som er utarbeidet spesielt for 
innholdsanalyse av saker behandlet i Stortinget. Under hvert saksområdes tittel finnes en 
oversikt over saker tittelen kan omfatte og henvisning til beslektede saksområder. 

- Stikkordene, som finnes samlet bakerst i registeret, peker til det saksområdet der saken er re
gistrert med alle tilhørende dokumenter i kronologisk rekkefølge. Til hvert stikkord er det 
som oftest opplysninger som gjør det lettere å vurdere om saken er relevant. 

- Under saksområdet finnes sakene plassert i en av fire grupper etter sin art: 
I. Budsjett-saker inneholdende behandlingen av St.prp. l, Statsbudsjettet, dvs. bevilgnin
ger på kommende års budsjett. 
Il. Alminnelige saker inneholdende saker behandlet i Stortinget, herunder tilleggsbevilg
ninger på inneværende års budsjett, og interpellasjoner. 
Ill. Spørsmål omfatter spørretimespørsmål, spørsmål til Presidentskapet 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 Lagtinget (lovsaker). 

- Eksempel på registrering av sak: 
Stikkord: Bompenger, disponering av restmidler til Vallaviktunnelen- se VEGVE

SEN Il, 2. 

Saksområde: 
Undergruppe: 
Sak nr.: 
Tittel: 
(lnnholds
beskri vel se:) 

Saks behand
lingen: 

Vallaviktunnelen, Hordaland, disponering av restbompenger - se VEGVE
SEN Il, 2. 

VEGVESEN 
Il. Alminnelige saker 
2. 
Endra løyvingsvedtak m.v. for 1992 for Administrasjon, Sivil luftfart, Veg
formål, Jernbaneformål, Telekommunikasjoner og Statens teleforvaltning. 
(Disponering av overskudd etter bompengeinnkreving for Vallaviktunne
len.) 

St. prp. 15, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 67, S.tid. 2136-2138 (10.12.92). 

- Samme sak kan også være registrert under saksområder som er relevant for andre aspekter 
ved saken. Saken anført i eksempelet ovenfor er også plassert under JERNBANER, LUFT
FART, TELEKOMMUNIKASJONER og TELEVERKET. 
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-AKSJER................................... l 

FISKERIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
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- HELSEPERSONELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 
- SVANGERSKAP .......................... 674 
- SYKDOMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 
- FUNKSJONSHEMMEDE . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 

INDUSTRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 
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- TRYGDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 
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- NARKOO'IKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 

STATSFORFATNING .. ...................... 624 
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- KONGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 
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- STORTINGET . . . .. . .. .. . . . .. . .. . .. .. . . . . . . 633 
- - STORTINGETS ADMINISTRASJON . . . . 638 
- - STORTINGETS FORRETNINGSORDEN 639 
- - STORTINGSREPRESENTANTER . . . . . . 663 
- - STORTINGETS OMBUDSMANN FOR 

FORVALTNINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 
- - KLAGER TIL STORTINGET . . . . . . . . . . . . 298 
--BILLIGHETSERSTATNINGER......... 52 
- - RIKSREVISJONEN .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . 522 
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- POLITISKE PARTIER . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . 461 

STATSFORVALTNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 
- STATSADMINISTRASJON . . . . . . . . . . . . . . . . 590 
- - DEPARTEMENTER . . . .. . . .. . .. . .. . .. .. . 68 
-STATENS PERSONALPOLITIKK ........ 584 
- STATSEIENDOMMER .................... 621 

UTDANNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 
- GRUNNSKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 
- VIDEREGÅENDE SKOLER . . . . . . . . . . . . . . 791 
- HØGRE UTDANNING . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . 252 
- - HØGSKOLER . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . 255 
--UNIVERSITET .......................... 733 
- SPESIALSKOLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 
-PRIVATSKOLER ................. ..... .... 471 
-VOKSENOPPLÆRING .................... 801 
- LÆREMIDLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 
- LÆRERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 
-STUDIEFINANSIERING ..... .... ... .... . 669 

UTENRIKSSAKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748 
-FREDSARBEID ........................... 196 
-- NEDRUSTNING ... ..... .. ........... ... 417 
-INTERNASJONAL RE'l"'' ................ . 283 
- - GRENSESPØRSMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 
- - TRAKTATER .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. . . .. . . 710 
- - MENNESKERETTIGHETER . . . . . . . . . . . 382 
- INTERNASJONALT SAMARBEID . . . . . . . . 284 
--FN ............ ..... ......... .. ........... 149 
- - - FN-STYRKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 
- - EUROPARÅDET .. . . .. . . . . . .. .. . . .. . .. . . 133 
- - NATO (POLITISKE SPM) . .. . .. . .. . . . . .. 406 
- - NORDISK SAMARBEID . .. .. .. .. . .. .. .. 419 
- - ØKONOMISK SAMARBEID . . . . . . . . . . . . 804 
- - - EFrAJEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
--UTVIKLINGSHJELP ...... .... ......... 758 
- POLAROMRÅDER .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 
--SVALBARD ................ .. ........... 672 



-l- Aksjer 

AKSJER 

Omfatter bl.a.: Aksjeemisjonsloven, aksjefondloven, aksjeloven, børsloven, verdipapirhandel, 
verdipapirsentral. 
Se også: BANKER, FINANSER, KREDITTPOLITIKK, SKATTER, STATSBUDSJETTET 

1989-90 
m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Berit Brørby Larsen om kon
troll med aksjeoverdragelser i selskaper 
som eier konsesjonspliktig eiendom som i 
tilfellet med Made In A/S og Hadeland 
Glassverk, S.tid. 983-984 (29.11.89). 

2. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om rederiet 
A/S Borgestad i Porsgrunn som vil dele ut 
15 % aksjeutbytte, og om dette er i strid 
med lønnsloven, S.tid. 2608-2609 (14.3.90). 

3. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
nyvurdering av bestemmelse i aksjeloven 
om at aksjeselskap som ikke kan avvikle 
på vanlig måte, kan gjøre dette ved en mel
ding til foretaksregisteret, S.tid. 2951-2952 
(4.4.90). 

4. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om tiltak mot 
nullskatteytere innen kommandittsel
skapsordningen, S.tid. 3541-3542 (16.5.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 14. mars 1964 nr. 2 om 

revisjon og revisorer (revisorloven) og i lov 
av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper 
(aksjeloven). (Revisors befatning med år
soppgjøret; grensene for revisors valgbar
het.) (Vedlegg: Uttalelser: Kredittilsynet, 
brev av 17. november 1989. Norges Stats
autoriserte Revisores Forening, brev av 7. 
november 1989. Norges Registrerte Revi
sorers Forening, brev av 6. november 
1989.) 
Ot.prp. 37, ref. O.tid. 83, Innst. O. 48, O.tid. 
224-231 (28.5.90), Besl. O. 53, L.tid. 23-24 
(5.6.90). Lov av 22. juni 1990. 
(3 forslag fra A og SV i Odelsting og Lag
ting - ingen bifalt.) 

1990-91 

n. Alminnelige saker: 
l. Noregs Bank, Kredittilsynet, Oslo Børs og 

Verdipapirsentralen si verksemd i 1988 og 
1989. (Kredittmeldinga). 
St.meld. 14, ref. S.tid. 65, lnnst. S. 21, S.tid. 
954-955 (29.11.90). 

2. Adgang for Folketrygdfondet til å plassere 
i aksjer m. v. (Tidligere vedtak om plasse
ring av fondsmidler i bank oppheves.) 
St.prp. 69, ref. S.tid. 3135, Innst. S. 228, 
S.tid. 4472- 4482 (20.6.91). 
(l forslag fra A, FrP og Aune-lista om plas
sering i aksjer- bifaltes.) 

m. Spørsmll: 
l. Sp.spm. fra Steinar Maribo om undersø

kelse av påstanden om at Arbeiderbladets 
styre har opptrådt i strid med aksjeloven, 
S.tid. 2347 (13.2.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 14. juni 1985 nr. 61 om ver

dipapirhandel samt endringer i enkelte 
andre lover. (Innsideregler og emisjons
kontroll m.v.) 
Ot.prp. 72, ref. O.tid. 818 (30.9.91), og ved
tatt ikke behandlet av dette Odelsting. 
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1991-92 

11. Alminnelige saker: 
l. Kredittmeldinga 1990. Om Noregs Bank, 

Kredittilsynet, Oslo Børs og Verdipapir
sentralen si verksemd i 1990. 
St.meld. 9, ref. S.tid. 32, Innst. S. 31, S.tid. 
1038 (22.11.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 14. juni 1985 nr. 61 om ver

dipapirhandel samt endringer i enkelte 
andre lover. (Innsideregler og emisjons
kontroll m.v.) 
Ot.prp. 72 (1990-91), ref. O. tid. 3, lnnst. O. 5, 
O.tid. 27-39 (21.10.91), Besl. O. 4, L.tid. 5-6 
(31.10.91). Lov av 8. november 1991. 
(2 forslag i Odelstinget og 4 i Lagtinget- in
gen bifalt.) 

2. Endringer i: l. Lov av 14. mars 1964 nr. 2 
om revisjon og revisorer (revisorloven). 2. 
Lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselska
per (aksjeloven). 3. Lov av 13. mai 1977 nr. 

35 om regnskapsplikt m.v. (regnskapslo
ven). (Avskrivning av forretningsverdi (go
odwill) m.v.; avvikling av ordningen med 
begrenset regnskapsplikt.) 
Ot.prp. 53, ref. O. tid. 457, lnnst. O. 59, O. tid. 
557-559 (22.5.92), Besl. O. 84 og 85, L.tid. 58 
(26.5.92). Lov av 26. juni 1992. 
(Punkt l behandlet av forbruker- og admi
nistrasjonskomiteen. Se HANDEL Il, 2.) 

3. Regnskapsmessig behandling av skatt. 
(«Utsatt skattmetoden».) Om lov om end
ringer i aksjeloven, regnskapsloven og vis
se andre lover. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1992: 13 Regn
skapsmessig behandling av skatt. Leder 
Viggo Hagstrøm.) 
Ot.prp. 67, ref. O. tid. 520, Innst. O. 77, O. tid. 
751-759 (9.6.92), Besl. O. 98, 99, 100, 101, 
L.tid. 63 (15.6.92). 
Lov av 26. juni 1992. 

1992-93 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Erna Solberg om endring av 

aksjelovens § 11-12 slik at årsrapporten 
skal opplyse om «fallskjermer». 
Dok. 8:5, ref. S.tid. 1472, Innst. S. 86, S.tid. 
2379 (11.1.93) og vedtatt sendt Regjeringen 
til utredning og uttalelse. 

2. Voldgift ved utløsning av de private aksjo
nærene i Den Norske Industribank AlS. 
(Lån til Statens nærings- og distriktsut
viklingsfonds grunnfinansieringsord
ning.) 
St.prp. 40, ref. S.tid. 2548, Innst. S. 95, 
S.tid. 2728-2729. 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Steinar Maribo om Buskerud 

fylkes pålegg til styret i Buskerud Energi 
AS om å utbetale 5 mill. kr i utbytte, S.tid. 
154-155 (14.10.92). 

2. Sp.spm. fra Helga Haugen om tiltak for 
aksjeselskap med aktive eiere, slik at disse 
ikke må gå over som passive eiere etter 
skattereformen, S.tid. 158-159 (14.10.92). 

3. Sp.spm. fra Ulf Guttormsen om Finansde-

partementet og Børsen var kjent med Or
kla Finans Fondsmeglings planer om å 
inngå opsjonsavtaler pva. Whessoe PLC 
med sikte på oppkjøp av Autronica AS, 
S.tid. 2937 (10.3.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i visse lover på Finansdeparte

mentets område (EØS-tilpasning). (For
skriftshjemmel i verdipapirsentralloven 
for at foretak fra andre EØS-land kan være 
kontoførere; overføring av flaggingsregler 
fra aksjeloven til verdipapirhandelsloven.) 
Ot.prp. 85 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 23, O. tid. 219-238 (17 .11.92), 
Besl. O. 27, L.tid. 10 (23.11.92). Lov av 4. de
sember 1992. 

2. Gevinstbeskatning for inntektsåret 1992 av 
børsnoterte aksjer som eies av livsforsik
ringsselskaper. 
Ot.prp. 37, ref. O. tid. 412, Innst. O. 65, O. tid. 
462-467 (25.2.93), Besl. O. 76, L.tid. 36 
(10.3.93). Lov av 26. mars 1993. 
(l forslag i Odelstinget og l Lagtinget- ik
ke bifalt.) 
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ALKOHOL 

Omfatter bl.a.: Alkoholforskning, alkoholistinstitusjoner, alkoholomsetning, edruskapsarbeid, 
skjenkebevillinger, AlS Vinmonopolet. 
Se også: FOLKEHELSE, HELSEINSTITUSJONER, NARKariKA, SOSIALVESEN, TRYG
DER 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 822-845 
(27.11.89). 
Budsjett-kap.: 

5527 Driftsaverskudd i AlS Vinmonopo
let 

5631 Aksjer i AlS Vinmonopolet 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1261-1360 
(5.12.89). 
Budsjett-kap.: 

621 3621 Statens institutt for alkohol- og ar
kotikaforskning 

622 Rusmiddeldirektoratet 
623 Statens fond for alkoholfrie hotel

lerm.v. 
3. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 

statsbudsjettet 1990. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1365-1430 
(6.12.89). 
Budsjett-kap.: 

5526 Alkoholavgift 

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

av AlS Vinmonopolets bedriftsforsamling. 
Innst. S. 194, S.tid. 3954 (7 .6.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Svindland om å oppheve 

ordningen med avgiftsfri import av alko
holholdige drikkevarer ved utenlandsrei
ser, S.tid. 326-327 (8.11.89). 

2. Sp.spm. fra Per Sævik om overholdelse av 
reglene for omsetning av øl i Frei kommu
ne, S.tid. 975 (29.11.89). 

3. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen, 
framsatt av William Engseth om restrikti
ve virkemidler for å oppnå Regjeringens 
målsetting om reduksjon av alkoholfor
bruket, S.tid. 1640-1641 (13.12.89). 

4. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om skjer
ping av regelverket slik at ungdom under 
føreskreven alder ikkje kan omgå reglane 
ved kjøp av alkoholhaldig drykk gjennom 
skriftleg tinging, S.tid. 3186 (25.4.90). 

5. Sp.spm. fra Oddlaug Vereide om auke i 
antal Vinmonopolutsal, og målsettinga 
om reduksjon av alkoholforbruket innan 
år 2000, S.tid. 3188-3189 (25.4.90). 

6. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om opp
bygging av egne tilbud for pårørende til 
alkoholmisbrukere, S.tid. 3189- 3190 
(25.4.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1244-1271 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 

5527 Driftsaverskudd i AlS Vinmonopo
let 

5631 Aksjer i AlS Vinmonopolet 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1277-1356 
(6.12.90). 
Budsjett-kap.: 

621 3621 Statens institutt for alkohol- og 
narkotikaforskning 

622 Rusmiddeldirektoratet 
623 Statens fond for alkoholfrie hotel

lerm.v. 
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3. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1991. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1423-1474 
(7.12.90). 
Budsjett-kap.: 
5526 Alkoholavgift 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Odd Holten om målsettingen 

om 25 pst. reduksjon av alkoholkonsum in
nen år 2000. 
S.tid. 411-426 (23.10.90). 
(2 forslag fra Odd Holten sendt Regjerin
gen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
I.) 

2. Sørreisa kommune sender uttalelse datert 
9. oktober 1990 vedrørende edruskapspoli
tisk handlingsprogram for Sørreisa kom
mune. 
Ref. S.tid. 565 (14.11.90), og vedlagt proto
kollen. 

3. Interp. fra Svein Alsaker om tiltak for å 
sikre at brennevinsomsetningen skjer i lov
lige og forsvarlige former. 
S.tid. 2672-2682 (12.3.91). 
(l forslag fra Svein Alsaker sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT!.) 

4. Forslag fra Ole Johs. Brunæs pva. H og 
FrP oversendt fra Odelstinget 29.4.1991: 
«Stortinget ber Regjeringen vurdere erfa
ringene med lov av 2. juni 1989 nr. 27 om 
omsetning av alkoholholdig drikk m.v.» 
S.tid. 3250-3251 (7.5.91) og oversendt Re
gjeringen. 
(Jf. IV, sak 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Asa Solberg Iversen om mulig

heten for å bevare importmonopolet for 

vin og brennevin innenfor en EØS-avtale, 
S.tid. 559 (14.11.90). 

2. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om en
dring av praksis for inntak av alkoholister 
i institusjon, S.tid. 2240 (6.2.91). 

3. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om forskrift 
om opphold i rusmiddelinstitusjoner og 
tolkning av paragraf oni beslaglegging av 
alkoholholdige drikkevarer, S.tid. 2362 
(13.2 .91). 

4. Sp.spm. fra Odd Holten om tiltak for å få 
kommunene til å iverksette kontrollord
ninger for alkoholomsetningen, S . tid. 
2362-2363 (13.2.91). 

5. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om Norges rett 
til å opprettholde Vinmonopolets funksjo
ner innenfor EØS, S. tid. 3107-3108 
(24.4 .91). 

6. Sp.spm. fra Helga Haugen om tiltak for å 
forhindre at fargede personer diskrimine
res ved å bli nektet adgang til serverings
steder i Norge, S.tid. 3454 (29.5.91). 

7. Sp.spm. fra Borghild Røyseland, framsatt 
av Odd Holten om Norske Bryggeriers re
klamekampanje som inneholder en opp
fordring til å nyte alkohol, S. tid. 3460-3461 
(29 .5.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Borghild Røyseland og Odd 

Holten om lov om endringer i lov av 2. juni 
1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig 
drikk m.v. (Adgang for kommunene til å 
innskrenke salgstider for øl.) 
Dok. 8:16, ref. O.tid. 261, Innst. O. 39, O.tid. 
355-363 (29.4.91), Besl. O. 45, L.tid. 21 
(7.5.91). Lov av 31. mai 1991. 
(Forslaget, i noe endret form, ble bifalt. l 
forslag fra Ole Johs. Brunæs pva. H og 
FrP, sendt Stortinget- se Il, sak 4. l forslag 
i Lagtinget- ikke bifalt.) 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1021-1036 
(22.11.91). 
Budsjett-kap.: 

5527 Driftsoverskudd i AlS Vinmonopo
let 

5631 Aksjer i AlS Vinmonopolet 
2. Skattevedtak for 1991, unntatt § 8 skatte

begrensningsregelen, samt avgiftsvedtak 
for 1992. 
Budsjett-innst. S . 13, S.tid. 1398-1457 
(29.11.91). 
Budsjett-kap.: 

5526 Alkoholavgift 
(Jf. STATSBUDSJETTET Il, 11.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 11, S.tid. 1459-1520 
(2 .12.91). 
Budsjett-kap.: 

621 3621 Statens institutt for alkohol- og 
narkotika forskning 

622 Rusmiddeldirektoratet 
623 Statens fond for alkoholfrie hotel

lerm.v. 

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

av AlS Vinmonopolets bedriftsforsamling. 
Innst. S. 205, S.tid. 4233-4234 (18.6.92). 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Holten om tiltak for re

duksjon i sykefraværet sett i forhold til al
koholrelaterte sykdommer, S.tid. 240-241 
(16.10.91). 

2. Sp.spm. fra Odd Holten om tiltak for å 
bedre barns oppvekstmiljø sett i forhold 
til alkoholbruk i hjemmet, S. tid. 322-323 
(23.10.91). 

3. Sp.spm. fra Odd Holten om hvem som gir 
løyve til salg av alkohol ved Forsvarets of
fisersmesser, S.tid. 361 (30.10.91). 

4. Sp.spm. fra Svein Alsaker om innstram
ming av tollforskrifter for å stanse ulovlig 
alkoholsalg fra russiske turister på dags
besøk i Finnmark, S.tid. 1616-1617 
(4.12.91). 

5. Sp.spm. fra Odd Holten om handlingsplan 
hvor det tas 
hensyn til edruskapspolitiske konsekven
ser for barns oppvekstmiljø, S.tid. 1621-
1622 (4.12.91). 

6. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om godt
gjøring til kommunene for utgifter til kon
troll med skjenkesteder, S. tid. 1812 
(11.12.91). 

7. Sp.spm. fra Jan Erik Fdne om Vinmono
polets prisfastsetting pd pappvin, S.tid. 
2082-2084 (8.1.92). 

8. Sp.spm. fra Borghild Røyseland, framsatt 
av Solveig Sollie om tiltak for å hjelpe 

barn av foreldre med alkoholproblemer, 
S.tid. 2142-2143 (15.1.92). 

9. Sp.spm. fra Thorhild Widvey om endring i 
alkoholloven og hotelloven slik at det kan 
stilles kvalitetskrav til innehavere av ser
verings- og skjenkebevillinger, S.tid. 2143 
(15.1.92). 

10. Sp.spm. fra Ase Klundelien om en restau
rant pd Hønefoss som gir kunder l krone 
for hver % liter øl de bestiller, og forholdet 
til norsk alkohollovgivning, S.tid. 2214-
2215 (29.1.92). 

11. Sp.spm. fra Odd Holten om edruskapspo
litiske hensyn ved prisfastsettelser pd Vin
monopolet, S.tid. 2719-2720 (26.2.92). 

12. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om kommuna
le kontrollutvalgs ansvar for kontroll med 
salgs- og skjenkebevillinger, S.tid. 2783-
2784 (11.3.92). 
(Jf. Ill, sak 15.) 

13. Sp.spm. fra Odd Holten om framtidig for
bud mot ølmerking i klasse I, Il og Ill, 
S.tid. 2794-2795 (11.3.92). 

14. Sp.spm. fra Kdre Gjønnes om arbeid for 
skjerping av internasjonale bestemmelser 
om alkoholreklame i kringkastingssendin
ger, S.tid. 3096-3098 (1.4.92). 

15. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om tiltak 
for å sikre at alkohollovens pdbud om kon
trollrutiner blir etterlevd, S. tid. 3790-3791 
(27.5.92). 
(Jf. Ill, sak 12.) 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1187-1206 
(17 .11.92). 
Budsjett-kap.: 

5527 Driftsooerskudd i AJS Vinmonopo
let 

5631 Aksjer i AlS Vinmonopolet 
2. Avgiftsvedtak for 1993. 

Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1673-1716 
(27.11.92). 
Budsjett-kap.: 

5526 Alkoholavgift 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1722-1780 
(30.11.92). 
Budsjett-kap.: 

61 O Rusmiddeldirektoratet 
612 3612 Statens institutt for alkohol- og 

na rkotikaforskning 
613 Statens fond for alkoholfrie hotel

lerm.v. 

615 Tilsynsutvalg for rusmiddelinsti
tusjoner 

D. Alminnelige saker: 
l. Tiltak for rusmiddelmisbrukere. (Erfarin

gene med regionalisering av alkoholinsti
tusjonene, prøvefylkeprosjektene og 
handlingsplanen mot stoffmisbruk, fram
tidig organisering av behandlings- og hjel
petilbud.) 
St.meld. 69 (1991-92), ref. S.tid. 4484 (1991-
92), Innst. S. 122, S.tid. 3371-3399 (26.4.93). 
(l forslag fra John Alvheim pva. FrP sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT l. 2 forslag ikke bifalt.) 

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

ming i tollforskriftene for å hindre ulovlig 
salg av sprit og sigaretter fra øst-europeis
ke turister, S.tid. 160 (14.10.92). 

2. Sp.spm. fra Jan Simonsen om tak for an
tall skjenkebevillinger i en rekke av lan-
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dets kommuner, og forvaltningslovens be
stemmelser om likhet for loven, S.tid. 
2480-2481 (27 .1.93). 

3. Sp.spm. fra Eleonore Bjartveit om brudd 
på narkotikalovgivningen kan gi grunn
lag for inndragning av skjenkebevilling, 
S.tid. 2782 (17.2.93). 

4. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om det er 
i samsvar med alkoholloven at frukter 
nedlagt i alkohol kan kjøpes bl. a. i kiosker 
og på bensinstasjoner, S.tid. 2782-2783 
(17.2 .93). 

5. Sp.spm. fra Svein Alsaker om ekstra res
surser for å stoppe omfattende kriminell 
aktivitet med tilknytning til skjenkesteder 
i Oslo, S.tid. 2938-2939 (10.3.93). 

6. Sp.spm. fra Annelise Høegh om hvorfor 
forskriftene til alkoholloven av 1989 ennå 
ikke foreligger, bl.a. forskrifter om unntak 
for lærlinger fra aldersbestemmelsene om 
skjenking av alkohol, S. tid. 2944-2945 
(10.3.93). 

7. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om Vinmonopo
lets rolle ved avgiftsfritt salg av 15 360 
flasker Vikingfjord vodka til det norske 
firmaet Norpo, S.tid. 3198 (31.3.93). 

IV. Lovsaker: 
l.Lov om legemidler m.v. og om endringer i 

visse andre lover som følge av EØS-avta
len. (Endr. i alkoholloven- bortfall av Vin
monopolets enerett til import av øl eller 
engrosomsetning av utenlandsk produsert 
øl.) 

Ot.prp. 70 (1991-92), ref. O.tid. 567 (1991-
92), Innst. O. 8, O.tid. 120-137 (13.11.92), 
Besl. O. 19, L.tid. 7 (16.11.92). Lov av 4. de
sember 1992. 

2. Endring i lov 2. juni 1989 om omsetning av 
alkoholholdig drikk m .v. (alkoholloven). 
(Bevillingsavgift for statlige skjenkebevil
linger til kommunene.) 
Ot.prp. 5, ref. O.tid. 3, Innst. O. 15, O.tid. 
154-155 (13.11.92), Besl. O. 21, L.tid. 7 
(16.11.92). Lov av 4. desember 1992. 

3. Endringer i visse lover på Finansdeparte
mentets område (EØS-tilpasning). (Opp
hevelse av renhetskravet og kravet om på
fyllingsrominnhold i ølloven.) 
Ot.prp. 85 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 23, O.tid. 219-238 (17.11.92), 
Besl. O. 27, L.tid.10 (23.11.92). Lovav4. de
sember 1992. 

4. Endring i lov 2. juni 1989 nr. 27om omset
ning av alkoholholdig drikk m .v. (Salg av 
øl i klasse 3 fra Vinmonopolet.) 
Ot.prp. 19, ref. O.tid. 239, Innst. O. 41, O. tid. 
278-302 (11.12.92), Besl. O. 40, L.tid. 18 
(15.12.92). Lov av 8. januar 1993. 

5. Endring i lov av 2. juni 1989 nr. 27om om
setning av alkoholholdig drikk m.v. (alko
holloven). (Bevillingsordning for skjen
king i Forsvarets befalsmesser.) 
Ot.prp. 95, ref. O.tid. 709, Innst. O. 132, 
O.tid. 820-825 (1.6.93), Besl. O. 126, L.ti~. 
74-75 (9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget- in
gen bifalt.) 
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ARBEIDSLIV 

Omfatter bl.a.: Arbeidsforskningsinstituttet, Arbeidsdirektoratet, Den internasjonale arbeidsor
ganisasjon (ILO) . 
Se også: ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSVILKÅR, SYSSELSETTING 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S .tid. 857-967 
(28.11.89). 
Budsjett-kap.: 
520 Arbeidsdirektoratet 
531 3531 Statens arbeidsmiljøinstitutt 
535 3535 Arbeidsforskningsinstituttet 

(l forslag fra Sverre Mauritzen pva. H, KrF 
og Sp, bifalt. ) 

U. Alminnelige saker: 
l. Den 75. internasjonale arbeidskonferanse 

i Geneve 1988. 
(Vedlegg: l. Rapport fra den norske statli
ge delegasjonen. 2. Norsk og engelsk tekst 
for konvensjon nr. 167 og rekommanda
sjon nr. 175 om tryggleik og helse i byggje
og anleggsverksemd. 3. Norsk og engelsk 
tekst for konvensjon nr. 168 og rekom
mandasjon nr. 176 om å fremje syssels
etjing og vem mot arbeidsløyse.) 
St.prp. 3, ref. S .tid. 72, Innst. S. 93, S.tid. 
2551-2552 (8.3.90). 

2. Forslag fra Carl l. Hagen, Tor Mikkel Wara 
og Steinar Maribo om endringer i lønns
oppgjørssystemet, sykelønnsordningen, ar
beidsmiljøloven, begrensning i organisa
sjonenes makt m.m. for å gi varig redusert 
arbeidsledighet. 
Dok. 8:20, ref. S.tid. 2396, Innst. S. 135, 
S.tid. 3268- 3298 (26.4.90). 

(Forslagene ble ikke bifalt. Komiteens 
henstilling til Regjeringen om å utrede for
slag som sikrer reell valgmulighet mellom 
det å være fagorganisert eller å forbli uor
ganisert, bifaltes med 47 mot 42 stemmer.) 

3. Den 76. internasjonale arbeidskonferanse 
i Geneve 1989. 
(Vedlegg: l. Rapport fra den norske statli
ge delegasjon. 
Undervedlegg: l. Kommunal- og arbeids
minister Kjell Borgens innlegg i general
debatten. 2. Den norske delegasjons forde
ling på komiteer. 3. Nordisk innlegg ved 
plenumsbehandlingen om urbefolknin
ger. 4. Nordisk innlegg ved plenumsbe
handlingen av rapporten fra Apartheidko
miteen. 2. Norsk og engelsk tekst for kon
vensjon nr. 169 om urbefolkninger og 
stammefolk i selvstendige stater. Norsk 
tekst for resolusjonen om ILO-til tak for 
urbefolkning og stammefolk.) 
St. prp. 102, ref. S.tid. 3579, Innst. S. 197, 
S.tid. 3962- 3965 (7.6.90). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jørgen Kosmo om å rydde opp 

i det ulovlige «svarte» arbeidsmarked i 
byggebransjen, S.tid. 2449-2450 (21.2.90). 

2. Sp.spm. fra Hallvard Bakke om innføring 
av autorisasjonsordning for private ren
holdsbyråer, S.tid. 2930-2931 (4.4.90). 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Kommunaldepartementet 
og Arbeids- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 5, S .tid. 1475-1570 
(10.12.90). 

Budsjett-kap.: 
531 3531 Statens arbeidsmiljøinstitutt 
535 3535 Arbeidsforskningsinstituttet 

1540 Arbeidsdirektoratet 

U . Alminnelige saker: 
l. Samtykke til ratifikasjon av ILO-konven

sjon nr. 167 og rekommandasjon nr. 175 
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om tryggleik og helse i byggje- og anleggs
verksemd, vedtekne på arbeidskonferan
sen i Geneve 1988. 
(Vedlegg: Kommunaldepartementets brev 
til Arbeidsbyrået 2. april1990. Arbeidsby
råets svar til Kommunaldepartementet 17. 
mai 1990.) 
St.prp. 40, ref. S.tid. 2036, Innst. S. 94, 
S.tid. 2759 (14.3.91). 

2. Den 77. internasjonale arbeidskonferanse 
i Geneve 1990. (Konvensjoner om sikker
het ved bruk av kjemiske stoffer i arbeids
livet og om nattarbeid.) 
(Vedlegg: l. Rapport fra den norske statli
ge delegasjon. 2. Norsk og engelsk tekst 
for konvensjon nr. 170, 171, rekommanda
sjon nr. 177, 178 og protokollen.) 
St.meld. 33, ref. S.tid. 2885, Innst. S. 144, 
S.tid. 3394 (21.5.91). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jens Marcussen om norsk rati

fikasjon av ILO-konvensjonene nr. 163, 
164, 165 og 166 om sjøfolks rettigheter, 
S .tid. 2342 (13.2.91). 

2. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om nor
ske entreprenører og håndverkere med 
oppdrag i Sverige som pålegges avgift til 
det svenske bygningsarbeiderforbundet, 
S .tid. 2577-2578 {6.3.91). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om dobbel 
avgiftsbetaling for norske håndverkere og 
entreprenører med oppdrag i Sverige, 
S.tid. 3700-3701 (5.6.91) 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om be
grensning i illegalt arbeid utført av polak
ker med turistvisum, S . tid. 3701- 3702 
(5.6.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kommunaldepartementet 
og Arbeids- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 5, S .tid. 1305-1396 
(28.11.91). 
Budsjett-kap.: 

531 3531 Statens arbeidsmiljøinstitutt 
535 3535 Arbeidsforskningsinstituttet 

1540 Arbeidsdirektoratet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til ratifikasjon av ILO-konven

sjon nr. 162 og tiltreding til rekommanda
sjon nr. 172 om tryggleik ved bruk av as
best, vedtekne på arbeidskonferansen i 
Geneve, 1986. 
St.prp. 32, ref. S .tid. 1183, Innst. S. 71, 
S .tid. 1856 (16.12.91). 

2. Forslag fra Kristin Clemet og Sverre Mau
ritzen om å be Regjeringen praktisere sys
selsettingslovens § 26 slik at det i større 
grad blir tillatt å drive privat arbeidsfor
midling. 
(Vedlegg: Brev av 16.3.92 fra Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet om ILO
konvensjon nr. 96 vedr. arbeidsformid
ling.) 
Dok. 8:6, ref. S.tid. 1781, Innst. S. 121, 
S.tid. 3294- 3304 (10.4.92). 
(Forslaget med tilslutning fra FrP ikke bi
falt. l forslag fra H og Frp om oppsigelse 
av ILO konvensjon nr. 96 -ikke bifalt.) 

3. Interp. fra Kjellbjørg Lunde om velstand
sutviklinga og dårlegare levekår for ein-

skilde grupper i samfunnet. S .tid. 3442-
3459 (5.5.92). 

4. Den 78. internasjonale arbeidskonferan
sen i Geneve 1991. 
(Vedlegg: l. Rapport fra den norske statli
ge delegasjon. 2. Norsk og engelsk tekst 
for: Konvensjon nr. 172 og rekommanda
sjon nr. 179. (Arbeidsforholdene i hotell
og restaurantbransjen og lignende virk
somheter.)) 
St.meld. 36, ref. S.tid. 3347, Innst. S. 151, 
S.tid. 3635- 3636 (15.5.92). 

5. Forslag fra Carl I. Hagen pva. FrP. over
sendt fra Odelstinget 18. juni 1992: «Stor 
tinget ber Regjeringen fremme en melding 
om streikerett, bruk av tvungen lønns
nemnd, og Norges forhold til ILO-konven
sjonene 87, 98 og 154.» 
S .tid. 4458-4459 (19.6 .92) og trukket tilba
ke. 
{Jf. IV, 1.) 

6. Forslag fra Carl I. Hagen pva. FrP. over
sendt fra Odelstinget 18. juni 1992: «Stor
tinget ber Regjeringen avstå fra å fremme 
forslag om tvungen lønnsnemnd i arbeids
konflikter med mindre konflikten medfø
rer en klar og øyeblikkelig trussel for liv, 
personlig sikkerhet eller helse for hele el
ler deler av befolkningen.» 
S.tid. 4459 (19.6.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

IV. Lovsaker: 
l . Lov om lønnsnemndbehandling av ar

beidstvisten i kommunesektoren i forbin
delse med tariffrevisjonen pr. l. mai 1992. 
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Ot.prp. 95, ref. O. tid. 994, Innst. O. 94, O.tid. 
995-1006 (19.6.92), Besl. O. 130, L.tid. 74 
(22.6.92). Lov av 26. juni 1992. 
(2 forslag fra FrP i Odelstinget sendt Stor-

Arbeidsliv 

tinget (hvorav l trukket og l ikke bifalt). l 
forslag fra FrP og SV i 
Lagtinget - ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 5 og 6.) 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kommunaldepartementet 
og Arbeids- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S . 5, S.tid. 1577·1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap.: 

531 3531 Statens arbeidsmiljøinstitutt 
535 3535 Arbeidsforskningsinstituttet 

1540 4540 Arbeidsmarkedsetaten 

D. Alminnelige saker: 
l. Den 79. internasjonale arbeidskonferanse 

i Geneve 1992, og vedtak på tidlegare ar
beidskonferansar. (Konvensjon 173 og re
kommandasjon 180 om sikring av arbeids
takernes krav når arbeidsgiveren blir in
solvent· ikke ratifisert; samtykke til ratifi
kasjon av konvensjon 163 og rekomman
dasjon 173 om sjøfolks velferd til sjøs og i 
havn av 1987 og konvensjon 170 og rekom
mandasjon l 77 om sikkerhet ved bruk av 
kjemiske stoffer i arbeidslivet av 1990.) 
(Vedlegg: l. Rapport fra den norske statli
ge delegasjon. 2. Norsk og engelsk tekst 
for: Konvensjon nr. 173 og rekommanda
sjon nr. 180.) 
St.prp. 76, ref. S.tid. 3633, Innst. S. 185, 
S.tid. 4073 (1.6 .93). 

m.Spørsm.M: 
l. Sp.spm. fra Ingvald Godal om AMO-ord

ningar (Arbeidsmarkedsopplæring) som 
øydelegg for vanlege levekraftige bedrif
ter, S.tid. 2680-2681 (10.2.93). 

2. Sp.spm. fra Anders Au.ne om en prøveord
ning med forenklet behandling av ar
beidstillatelse for russiske gateselgere i 
Finnmark for sommeren 1993, S.tid. 3191 
(31.3.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lover på arbeidsmiljø- og sik

kerhetsområdet m .v. som følge av en EØS
avtale. 
(Vedlegg: I. EFs maskindirektiv (89/392/ 
EØF), artikkel 2. Il. ILO-konvensjon nr. 
119 om sikkerhet ved maskiner, artikkel2. 
Ill. EFs direktiv om masseoppsigelser {75/ 
129/EØF). IV. EFs direktiv om virksom
hetsoverdragelser (77)187 /EØF).) 
Ot.prp. 71 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 5, O. tid. 35-44 (29.10.92), Besl. 
O. 6, L.tid. 4 (4.11.92). Lov av 27. november 
1992. 
(3 forslag ikke bifalt.) 
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ARBEIDSMILJØ 

Omfatter bl.a.: Arbeideroern, arbeidsmiljøloven, Arbeidstilsynet, arbeidsulykker, bedriftshelse
tjeneste, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, eksplosiv loven, produktregisteret, verneom
bud, yrkesskader. 
S~ også: ARBEIDSLIV, ARBEIDSVILKÅR, SYSSELSETTING 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kommunal- og a rbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 857-967 
(28.11.89). 
Budsjett-kap.: 

530 3530 Arbeidstilsynet 
531 Statens arbeidsmiljøinstitutt 
532 Produktregisteret 
533 3533 Direktoratet for brann og eksplo

sjonsvern 
536 Arbeidsmiljøtiltak 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Olav Akselsen om tiltak for å 

redusera skadeverknadene etter djupvass
dykk, S.tid. 972-973 (29.11.89). 

2. Sp.spm. fra Magnar Sætre om oljeselska
penes planer om personellreduksjoner og 
følger for sikkerheten, S.tid. 1636-1637 
(13.12.89). 

3. Sp.spm. fra Leiv Stensland om å hindre at 
bedriftsleger kan sykmelde!uføretrygde 
friske mennesker, S.tid. 1639- 1640 
(13.12 .89). 

4. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om tolknin
gen av forsikringsplikten for familiebe
drifter, S.tid. 1670 (13.12.89). 

5. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om tiltak for 
å bedre inneklimaet i offentlige bygg, 
S.tid. 2076-2077 (17 .1.90). 

6. Sp.spm. fra Asbjørn Bjørnset om å gjen
nomføre ei undersøking av arbeidssitua
sjonen for metningsdykkarar, S. tid. 2148-
2149 (24.1.90). 

7. Sp.spm. fra Jan Elv heim om å få Direkto
ratet for arbeidstilsynet til å prioritere å 
gripe inn mot brudd på arbeidstidsbe
stemmelsene, S.tid. 2444-2445 (21.2.90). 

8. Sp.spm. fra Peder I. Ramsrud om en mann 
fra Vestre Toten som har funnet opp en ny 
jordbruksmaskin, og som etter over ett år 

ikke har fått svar på søknad om godkjen
nelse fra Arbeidstilsynet på Hamar, S.tid. 
2668 (21.3.90). 

9. Sp.spm. fra Børre Rønningen om tilpas
ning til EFs regelverk når det gjeld asbe
sthaldige produkt, S.tid. 2668- 2669 
(21.3.90). 

10. Sp.spm. fra Inger Pedersen om omorgani
sering av Arbeidstilsynet, S.tid. 2931-2933 
(4.4.90). 

11. Sp.spm. fra Per Aunet om å sikre ansvars
forholdet innen arbeidslivet, slik at løse
middelskader kan oppdages i tide. (Truk
ket tilbake), S.tid. 2933 (4.4.90). 

12. Spørsmål ved møtets slutt fra Theo Korit
zinsky til kirke- og kulturministeren om 
departementets manglende oppfølging av 
Arbeidstilsynets pålegg om utbedring av 
ventilasjonsanlegget ved Statens filmsen
tral, S.tid. 3303- 3305 (27.4.90). 

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

beidervern og arbeidsmiljø, lov 21. mai 
1971 nr. 47 om brannfarlige varer, lov 14. 
juni 1974 nr. 39om eksplosive varer, lov 5. 
juni 1987 nr. 26om brannvern, lov 13. mars 
1981 nr. 6 om forurensninger og om avfall 
og lov 11. juni 1976 nr. 79 om produktkon
troll - internkontroll. 
(Vedlegg: Jf. NOU 1987: 10 Internkontroll i 
en samlet strategi for arbeidsmiljø og sik
kerhet og NOU 1987: 32 Internkontroll i 
virksomhetenes og tilsynsorganenes ar
beide med arbeidsmiljø og sikkerhet. Ut
valgsleder Tormod Rødsten. Vedlegg i 
innst.: Brev fra Kommunaldepartementet 
til Stortinget datert mai 1990 om rettelse i 
utkast til lovendringer.) 
Ot.prp. 48, ref. O. tid. 127, Innst. O. 43, O. tid. 
183-185 (22.5.90), Besl. O. 42, L.tid. 18 
(29.5.90). Lov av 27. juli 1990. 
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1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1475-1570 
(10.12.90). 
Budsjett-kap.: 

530 3530 Arbeidstilsynet 
531 3531 Statens arbeidsmiljøinstitutt 
532 Produktregisteret 
533 3533 Direktoratet for brann og eksplo

sjonsvern 
536 Arbeidsmiljøtiltak 
537 EL-tilsynet 

n . Alminnelige saker: 
l. Oljedirektoratets årsberetning 1989 og 

1990. (Kap. 4 Sikkerhet og arbeidsmiljø i 
petroleumsvirksomheten.) 
(Vedlegg: Oljedirektoratets årsberetning 
1989 og 1990.) 
St.meld. 47, ref. S.tid. 3656, Innst. S. 223 
(ikke-beh.), S .tid. 4295 (19 .6.91). 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anne Aakervik om tiltak mot 

dårlig inneklima og sykdommer som følge 
av dette, S .tid. 2762- 2763 (20.3.91). 

2. Sp.spm. fra mf Guttormsen om å gjøre ar
beidsmiljølavens § 12 reell for ansatte i sko
len, etter at en lærer i Trondheim ble slått 
av en elev, S.tid. 3065 (17.4.91). 

3. Sp.spm. fra Grete Knudsen om bygging av 
spiserom med dagslys for verkstedarbei
derne ved Håkonsvern. (Trukket tilbake), 
S.tid. 3085 (24.4.91). 

4. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
fortsatt drift ved Arbeidstilsynets labora
torium i Narvik, S.tid. 3086-3087 (24 .4.91). 

5. Sp.spm. fra Grete Knudsen om spiserom i 
dagslys for verkstedsarbeiderne ved Hå
konsvern, S.tid. 3696 (5.6.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S .tid. 1305-1396 
(28.11.91). 
Budsjett-kap.: 

530 3530 Arbeidstilsynet 
531 3531 Statens arbeidsmiljøinstitutt 
532 Produktregisteret 
533 3533 Direktoratet for brann og eksplo-

sjonsvern 
536 Arbeidsmiljøtiltak 
537 EL-tilsynet 
538 Tilskudd til Norsk elektroteknisk 

komite 

n. Alminnelige saker: 
l. Oljedirektoratets årsberetning 1989 og 

1990. (Kap. 4 Sikkerhet og arbeidsmiljø i 
petroleumsvirksomheten.) 
(Vedlegg: Oljedirektoratets årsberetning 
1989 og 1990.) 
St.meld. 47 (1990-91), ref. S.tid. 3656 (1990-
91), Innst. S. 42, S.tid. 1523-1524 (3.12.91). 
(Komiteens forslag til vedtak, om å be Re
gjeringen legge fram en melding, ble bifalt 
med 71 mot 38 stemmer.) 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1991 un
der Kommunaldepartementets forvalt
ningsområde. (Kap. 531 og 3531 Statens ar
beidsmiljøinstitutt, forhøyelse av bev. til 
oppdragsforskning.) 

St. prp. 27, ref. S.tid. 1183, Innst. S . 53, 
S.tid. 1773 (9.12 .91). 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om bed

ring av arbeidsmiljøet i verkstedsindustri
en, S.tid. 1593-1594 (4.12.91). 

2. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om krav om 
måling av luftkvalitet i barnehager som 
startes opp i gamle lokaler, S.tid. 1951-
1952 (18.12.91). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om de nye 
forskriftene for internkontroll i bedrifter, 
S .tid. 2125-2126 (15.1.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 21. mai 1971 nr. 47 om 

brannfarlige varer og lov 4. februar 1977 
nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø 
m .v. (Overføring av kjelkontrollen fra Ar
beidstilsynet til Direktoratet for brann- og 
eksplosjonsvern; innføring av regionale 
verneombudsordninger for enmannsbe
drifter i bygg- og anleggsbransjen.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 31.5.92 fra 
Kommunaldepartementet til kommunal
og miljøvernkomiteen.) 
Ot.prp. 48, ref. O. tid. 457, Innst. O. 83, O. tid. 
898-899 (15 .6.92), Besl. O. 112, L.tid. 69 
(19.6.92). Lov av 26. juni 1992. 
(l forslag i Lagtinget- ikke bifalt.) 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap.: 

530 3530 Arbeidstilsynet 
531 3531 Statens arbeidsmiljøinstitutt 
532 3532 Produktregisteret 
533 3533 Direktoratet for brann og eksplo-

sjonsvern 
536 Arbeidsmiljøtiltak 
537 EI,tilsynet 
538 Tilskudd til Norsk elektroteknisk 

komite 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1992 under 

Kommunaldepartementets forvaltnings
omrdde. (Kap. 533 Direktoratet for brann 
og eksplosjonsvern, tilleggsbev. til brann
helikoptertjenesten; kap. 537 og 3537 EL
tilsynet.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 1186, lnnst. S. 42, 
S.tid. 1577- 1615, 1662-1664 (26.11.92). 

2.Sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleums
virksomheten på norsk kontinentalsokkel. 
St.meld. 51, ref. S.tid. 4502 (14.6.93) og ved
tatt ikke behandlet av dette Storting. 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om tiltak for 

å bedre innemiljøet for barn, S.tid. 529-530 
(21.10.92). 

2. Sp.spm. fra Per Aunet om bruk og lagring 
av kjemikalier i arbeidslivet, S.tid. 3332-
3333 (21.4.93). 

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

beidervern og arbeidsmiljø m.v. (Utvidel
se av det geografiske virkefelt til petrole
umsvirksomhet fra innretninger registrert 
i norsk skipsregister på utenlandsk sok
kel.) (Særskilt vedlegg: NOU 1989:15 Ar
beidsmiljølovens virkeområde i petrole
umsvirksomheten. Leder Hans Jacob 
Bull.) 
Ot.prp. 60 (1991-92), ref. O.tid. 520 (1991-
92), Innst. O. 3, O.tid. 32-35 (29.10.92), Besl. 
O. 5, L.tid. 4 (4.11.92). Lov av 27. november 
1992. 

2. Endringer i lover på arbeidsmiljø- og sik
kerhetsomrddet m.v. som følge av en EØS
avtale. 
(Vedlegg: I. EFs maskindirektiv (89/392/ 
EØF), artikkel 2. Il. ILO-konvensjon nr. 
119 om sikkerhet ved maskiner, artikkel 2. 
Ill. EFs direktiv om masseoppsigelser (7 5/ 
129/EØF). IV. EFs direktiv om virksom
hetsoverdragelser (77)187/EØF).) 
Ot.prp. 71 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 5, O.tid. 35-44 (29.10.92), Besl. 
O. 6, L.tid. 4 (4.11.92). Lov av 27. november 
1992. 
(3 forslag ikke bifalt.) 

3. Endringer i lov 5. juni 1987 nr. 26 om 
brannvern m.fl. (Redningsfunksjoner til 
havs - oppfølging av Scandinavian Star
ulykken, brannvern på Svalbard, nedleg
ging av styret i Direktoratet for brann- og 
eksplosjonsvern, trygghetsdatablad, re
daksjonelle endr. i brannfarlighetsloven 
og eksplosivloven.) 
Ot.prp. 69, ref. O.tid. 578, Innst. O. 104, 
O.tid. 736-737 (25.5.93), Besl. O. 114, L.tid. 
65 (3.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
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ARBEIDSVILKÅR 

Omfatter bl.a.: Arbeidstid, arbeidstvister, avtalefestet pensjon (AFP), bedriftsdemokrati, del
tidsarbeid, fødselspermisjon, hjemmearbeid, LO, lock-out, NHO, organisasjonsfrihet, meklings
institusjonene. 
Se også: ARBEIDSLIV, ARBEIDSMILJØ, FERIE, LIKESTILLING, LØNN 

1989-90 
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. 570-629 
(20.11.89). 
Budsjett-kap.: 
676 Avtalefestet pensjon (AFP) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 857-967 
(28.11.89). 
Budsjett-kap.: 
534 3534 Arbeidsretten, meklingsinstitusjo

nene 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Pål Atle Skjervengen om en li

beralisering av forskrifter om faglig ut
danning av 10. juni 1986, slik at den mono
polstillingen heismontørene har fått, opp
heves. 

Dok. 8:37, ref. S.tid. 2924, Innst. S. 165, 
S.tid. 3491- 3495 (15.5.90). 
(2 forslag, henholdsvis fra FrP og SV, in
gen bifalt.) (Jf. ITI, 4.) 

ID. Spørsm.Al: 
l. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om å hindre 

at norske bedrifter, som Ifa Electric A/Si 
Bergen, bryt avtalar og regelverk og infor
masjonsplikta etter Hovudavtalen, S. tid. 
268-269 (1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om samferd
selsministerens uttalelse om Norsk Jern
baneforbund, S.tid. 986-987 (29.11.89). 

3. Sp.spm. fra Jan Elvheim om å få Direkto
ratet for arbeidstilsynet til å prioritere å 
gripe inn mot brudd pd arbeidstidsbe
stemmelsene, S.tid. 2444-2445 (21.2.90). 

4. Sp.spm. fra Børre Rønningen om eit utval 
til d sjd pd tilhøva i heisbransjen hvor ar
beidstakar- og arbeidsgjevarsida i bran
sjen ikkje er med, S.tid. 2969-2970 (4.4.90). 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1002 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

676 Avtalefestet pensjon (AFP) 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S .tid. 1475-1570 
(10.12 .90). 

Budsjett-kap.: 
534 3534 Arbeidsretten, meklingsinstitusjo

nene 

D. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1991 i for

bindelse med indeksoppgjørene januar 
1991 m.v. (Tilsettingsvilkår for ledere i sta
ten.) 
(Vedlegg: 1.-2. Protokoll, møte i Arbeidsgi
veravdelingen 11. og 13. januar 1990, på 
grunnlag av indeksklausulen i gjeldende 
hovedtariffavtale. 3. Protokoll fra forhand
lingsmøte mellom statens og jordbrukets 
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forhandlingsutvalg 16. januar 1991. 4. Pro
tokoll fra forhandlings-/drøftingsmøtet 
mellom Staten på den ene side og FFO, 
NPF og LO på den annen side. 5. Tabell
minstepensjon for enslige og ektepar og 
grunnbeløpet. Endring i realverdi, 1970-
1990.) 
St. prp. 42, ref. S.tid. 2097, Innst. S. 98, 
S.tid. 2630- 2664 (7 .3.91). 
( 5 forslag - ingen bifalt.) 

2. Forslag fra Tove Kari Viken og Syver Ber
ge om adgang til utbetaling av private 
pensjonsforsikringer fra fylte 62 år for en
kelte selvstendig næringsdrivende. 
Dok. 8:22, ref. S.tid. 2632, Innst. S . 208 (ik
ke-beh.), S. tid. 4227-4228 (18.6 .91). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marit Nybakk om å sikre at 

lov om lønnsplikt under permittering ikke 
blir misbrukt og fører til oppsigelser, 
S.tid. 207-208 (17.10.90). 

2. Sp.spm. fra Marit Nybakk om Teledirekto
ratet som benytter et rørleggerfirma som 
bruker danske leiefirmaer med ikke god
kjent arbeidskraft, S.tid. 2236-2237 (6.2.91). 

3. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om å forhin
dre at Sola Sveiseindustri AlS må avvikle 
på grunn av krav om uoppgjort skatte
trekk og arbeidsgiveravgift for innleid ar
beidskraft, S.tid. 2250-2251 (6.2.91). 

4. Sp.spm. fra Laila Kaland om ei meir soli
darisk fordeling av arbeidsplassar gjen-

nom halvering av overtida, S.tid. 2479 
{20.2.91). 

5. Sp.spm. fra Børre Rønningen om konse
kvenser av en EØS- avtale for norsk ar
beidsrett og norsk fagbevegelses innflytel
se, S.tid. 2572-2573 (6.3.91). 

6. Sp.spm. fra Pål Atle Skjervengen om byg
gearbeider for Teledirektoratet som ble ut
ført med uorganisert arbeidskraft, og ret
ten til å være uorganisert, S.tid. 2575 
(6.3.91). 

7. Sp.spm. fra Jan Elvheim om LO og NHOs 
avtale om positive virkemidler for å redu
sere sykefraværet, S.tid. 2597-2598 (6.3.91). 

8. Sp.spm. fra Erna Solberg om oppfølging 
av konklusjonene fra utredningen om 
heismontørenes monopolstilling, S.tid. 
3263-3264 (8.5.91). 

9. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
oppfølging av Nordisk Råds beslutning 
om en nordisk lovgivning som sikrer lønn
smottakeres organisasjon rett til konsern
faglig samvirke, S.tid. 3266 {8.5.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 12. juni 1987 nr. 48 om 

norsk internasjonalt skipsregister. (Oppsi
gelsesvern for gravide som tjenestegjør på 
skip registrert i NIS.) 
Ot.prp. 25, ref. O.tid. 289, Innst. O. 36, O.tid. 
347-348 (23.4.91), Besl. O. 43, L.tid. 20 
(30.4.91). Lov av 31. mai 1991. 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S .tid. 691-747 
(14.11.91). 
Budsjett-kap.: 

676 Avtalefestet pensjon (AFP) 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S . 5, S .tid. 1305-1396 
(28.11.91). 
Budsjett-kap.: 

534 3534 Arbeidsretten, meklingsinstitusjo
nene 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Tove Kari Viken og Syver Ber

ge om adgang til utbetaling av private 
pensjonsforsikringer fra fylte 62 år for en
kelte selvstendig næringsdrivende. 

(Vedlegg: Inntatt i innst.: brev av 10.12.91 
fra sosialministeren og fraksjonsmerkna
der fra finanskomiteen og sosialkomiteen 
som er forelagt utkast til innst.) 
Dok. 8:22 (1990-91), ref. S.tid. 2682 (1990-
91), Innst. S . 84, S.tid. 2429-2430 (11.2.92). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Holten om tiltak for re

duksjon i sykefraværet sett i forhold til al
koholrelaterte sykdommer, S.tid. 240-241 
(16.10 .91). 

2. Sp.spm. fra Eirin Faldet om bruk av fir
maer som ikke følger arbeidslivets vanlige 
regler ved byggeprosjekter i forbindelse 
med OL, S.tid. 241-242 (16.10.91). 

3. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om ar
beidskonflikt ved Norges Byggstandardi
seringsråd på grunn av manglende tariff
avtale, S.tid. 367-368 (30.10.91). 

4. Sp.spm. fra Odd Holten om øking av nor-
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malarbeidstiden til40 timer for å redusere 
bedriftenes kostnader, S.tid. 1800-1801 
(11.12.91). 

5. Sp.spm. fra Erik Solheim om omfanget av 
slaveliknende arbeidsforhold ved kinesis
ke restauranter i Norge, S.tid. 1948-1949 
(18.12.91). 

6. Sp.spm. fra Marie Brenden om forsøk med 
6-timersdag med full lønnskompensasjon 
ved en pleieinstitusjon, S.tid. 2141-2142 
(15.1.92). 

7. Sp.spm. fra Erna Solberg om drøfting med 
arbeidstakerorganisasjonene slik at spørs
mål om lik arbeidstid kan tas opp i tarif
foppgjøret, S.tid. 2314-2315 (5.2 .92). 

8. Sp.spm. fra Jon Lilletun om lov om lønns
plikt under 
permittering som fører til at mange blir 
oppsagt i stedet for permittert, S.tid. 2611-
2612 (19.2.92). 

9. Sp.spm. fra Sylvia Kristin Brustad om 
krav om legeerklæring dersom mødre øns
ker ammepermisjon lenger enn 9 måneder 
etter fødsel, S.tid. 2766-2767 (11.3.92). 

10. Sp.spm. fra Marit Nybakk om å påse at 
OL-utbyggingen skjer på en ryddig og for-

skriftsmessig måte, S.tid. 2789- 2790 
(11.3.92). 

11. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om omorganise
ring i Televerket, hvor de ansattes organi
sasjoner ikke har hatt formell innflytelse 
over fremtidig bemanningsreduksjon, S. 
tid. 2800-2801 (11.3.92). 

12. Sp.spm. fra Odd Holten om endring i ar
beidsmiljøloven slik at arbeidstakere må 
ha godkjenning for å ha ekstraarbeid ut
over~ stilling, S.tid. 2884 (18.3.92). 

13. Sp.spm. fra Per Risvik om reglene for ansi
ennitet som sjåfør ved tildeling av drosje
løyve, S.tid. 3363-3364 (29.4.92). 

14. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om svart ar
beid, avgiftsunndragelser og andre ulovli
ge forhold i restaurantbransjen i Oslo, 
S.tid. 3779-3780 (27.5.92). 

15. Sp.spm. fra Per Eggum Mauseth om stats
bedrifter vil bli utmeldt av NHO, eventuelt 
ved instruks fra generalforsamlingen, 
S.tid. 3780-3781 (27.5.92). 

16. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om ute
stenging av vikarbyråene fra ordningen 
med «Utdanningsvikarer», S . 
tid. 3928-3929 (10.6.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 2, S.tid. 957-1013 
(4.11.92). 
Budsjett-kap.: 

666 Avtalefestet pensjon (AFP) 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap.: 

534 3534 Arbeidsretten, meklingsinstitusjo
nene 

U. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Inger-Marie Ytterhorn om å til

late pensjonering i private tjenestepen
sjonsordninger fra fylte 60 år. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 2.11.92 fra sosi
alminister Grete Knudsen.) 
Dok. 8:33 (1991-92), ref. S.tid. 3532 (1991-
92), Innst. S. 49, S.tid. 1964-1966 (7 .12.92) 
og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra H og 
KrF om adgang til pensjonering ved fylte 
65 år- bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 35.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om tiltak 

for å redusere bruken av overtidsarbeid, 
S.tid. 2571-2572 (3.2.93). 

2. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å endre ar
beidsmiljølovens forskrifter om dykking, 
slik at politi og tollvesen effektivt kan 
kontrollere skip med henblikk på narkoti
kasmugling, S.tid. 3181-3182 (31.3.93). 

3. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om 
manglende iverksettelse av stortingsved
taket om senking av pensjonsalderen i pri
vate tjenestepensjoner til 65 år, S. tid. 3536-
3537 (5.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Jan Erik Fåne og Karl Sørmo 

om lov om endringer i lov 4. mars 1983 nr. 
3 om statens tjenestemenn m.m. (Lovhjem
mel til å frata tjenestemenn rett til full 
lønn under suspensjon.) 
Dok. 8:37 (1991-92), ref. O. tid. 559 (1991-92), 
Innst. O. 35, O.tid. 273-274 (4.12.92) og ved
tatt sendt Regjeringen. 

2. Endring i lov av 12. juni 1987 nr. 48 om 
norsk internasjonalt skipsregister. (§ 8 -
styrking av arbeidstakeres rettigheter.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Svarbrev fra 
Utenriksdepartementet vedr. henvendelse 
til sjøfarts- og fiskerikomiteen fra Ar-
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beidsgiverforeningen for skip og offshore
fartøyer (AFO) om å vurdere endr. i§ 6 om 
lovvalg- og vernetingsregler.)) 
Ot.prp. 45, ref. O.tid. 491, Innst. O. 100, 
O.tid. 723-725 (25.5.93), Besl. O. 109, L.tid. 
64-65 (3.6.93). Lov av 18. juni 1993. 
(l forslag i Odelstinget og l forslag i Lag
tinget - ikke bifalt.) 

3. Endringer i lov 23. desember 1988 om 
statstilskott til ordninger for avtalefestet 
pensjon. (Privat sektor.) 
Ot.prp. 103, ref. O.tid. 708, Innst. O. 115, 
O.tid. 951 (3.6.93), Besl. O. 142, L.tid. 81 
(9.6.93). Lov av 18. juni 1993. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

(Jf. Il, l og STATENS PERSONALPOLI
TIKK Il, 5 og IV, 3.) 

4. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om fol
ketrygd, lov 4. februar 1977 nr. 4 om ar
beidsvern og arbeidsmiljø m.v. og i visse 
andre lover (tidskonto). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1993: 12 Tid for 
barn. Leder Anne-Lise Bakken.) 
Ot.prp. 107, ref. · O.tid. 852, lnnst. O. 139, 
O.tid. 1025-1032 (4.6.93), Bes!. O. 149, L.tid. 
85 (9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(3 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget- in
gen bifalt.) 
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ATOMKRAFT 

Omfatter bl.a.: Atomenergiloven, Eurochemic, Institutt for energiteknikk, kjernekraftverk, Sta
tens atomtilsyn. 
Se også: ELEKTRISITET, ENERGI, VANNKRAFT 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 

1990 vedkommende Olje- og energide
partementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 997-1074 
(30.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1804 Statens atomtilsyn 
1820 Tilskudd til Institutt for ener

giteknikk 
1821 Deltaking i Eurochemic 

D. Alminnelige saker: 
l. Vefsn kommunestyre sender uttalelse 

datert 6. november 1989 vedrørende 
gjenvinningsanlegg for atomavfall i 
Dounreay i Skottland. 
Ref. S .tid. 564 (17.11.89), og vedlagt pro
tokollen. 

2. Ordførerutvalget for Sør-Helgeland 
sender uttalelse datert 7. desember 
1989 vedrørende Dounray-anlegget i 
Skottland. 
Ref. S.tid. 1691 (15.12.89), og vedlagt 
protokollen. 

3. Grong kommune sender uttalelse da
tert 11. januar 1990 vedr. utbygging av 

gjenvinningsanlegg for plutonium ved 
Dounreay i Skottland. 
Ref. S.tid. 2136 (23.1.90), og vedlagt pro
tokollen. 

m. SpørsmAI: 
l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Nor

ge vil svekke kravet til Israel om kon
troll av tungtvannet, og om eventuelle 
nye forhandlinger om dette, S.tid. 266-
267 (1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om pro
test frå Regjeringa mot bygging av 
gjenvinningsanlegg for plutonium i 
Dounreay, S.tid. 289-290 (1.11.89). 

3. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om å foreta 
nye risiko-og konsekvensanalyser for 
anløp av atomdrevne fartøyer, S. tid. 
1641-1642 (13.12.89). 

4. Sp.spm. fra Tore A . Liltved om tiltak 
overfor Øst- Tyskland og internasjonalt 
for å få stengt kjernekraftverket i 
Greifswald, S.tid. 2388-2389 (14.2.90). 

5. Sp.spm. fra Paul Chaffey om Indias 
status som hovedsamarbeidsland etter 
avsløringer om bruk av norsk tungt
vann til atomvåpenproduksjon, S .tid. 
3396-3397 (9.5.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 

1991 vedkommende Olje- og energidepar
tementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1645 
(11.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1804 Statens atomtilsyn 
1820 Tilskudd til Institutt for energitek

nikk 

2 

D. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Tora Aasland Houg og Erik 

Solheim om å avvikle virksomheten ved 
atomreaktoren i Halden. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 14.5.91 fra Olje
og energidepartementet til energi- og in
dustrikomiteen.) 
Dok. 8:33, ref. S.tid. 2982, Innst. S. 180, 
S.tid. 3807-3824 (7.6.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Britt Barkestad om kvifor No

reg skal betala for atom forsking ved atom
reaktoren i Halden, S . tid. 78 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om initiativ til at 
øvelser hvor atomdrevne skip deltar, ikke 
avvikles i våre viktigste fiskeressursområ
der, S.tid. 231-232 (17 .10.90). 

3. Sp.spm. fra Anders Aune om midler til 
Norges geologiske undersøkelse til kart
legging av radioaktiv stråling i Finn
mark, S.tid. 552-553 (14.11.90) 

4. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om plan
lagt avtalefesting og eventuelle nye bevilg
ninger til videre drift av Halden- reakto
ren, S.tid. 703-704 (21.11.90). 

5. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om innhenting 
av informasjon om atomdrevne fartøy som 
trafikkerer norskekysten, S.tid. 2007-2008 
(9.1.91). 

6. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om tiltak 
for å redusere faren for ulykker og ra
dioaktivt utslipp fra kjernekraftverk i 
Norges naboland, S.tid. 2887 (10.4.91). 

7. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å ta opp sa
ken om norsk tungtvannsforsendelse med 
myndighetene i India og Romania, S.tid. 
3395-3396 (22.5.91). 

8. Sp.spm. fra Ase Klundelien om norsk eks
pertbistand til stråleskadde barn i Sovjet
unionen, og om dette vil bli tatt opp med 
president Gorbatsjov under hans besøk, S. 
tid. 3690 (5.6.91). 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S . 8, S.tid. 1525-1588 
(3.12.91). 
Budsjett-kap.: 
1804 Statens atomtilsyn 
1820 Tilskudd til Institutt for energitek

nikk 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Svein Alsaker om bedre bered

skap i forbindelse med bruk av atomener
gi på Kolahalvøya og lagring og dumping 
av radioaktivt avfall. 
S.tid. 2899-2915 (19.3.92). (2 forslag over
sendt Regjeringen, henholdsvis fra Svein 
Al saker og Reidar Johansen p va. SV - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Holten om lekkasje av 

tungtvann fra Halden-reaktoren, S.tid. 
1795-1796 (11.12 .91). 

2. Sp.spm. fra Per Aunet om informasjonen 
om konsekvensene av Tsjernobyl-ulykken 
og dagens sikkerhetssituasjon ved østeu
ropeiske atomkraftverk, S.tid. 2441-2442 
(12.2.92). 

3. Sp.spm. fra Ranja Hauglid om initiativ til 
at Norge kan få inspisere installasjoner i 
Russland som kan bety fare for økt ra
dioaktivitet på norsk område, S.tid. 2442-
2443 (12.2.92). 

4. Sp.spm. fra Paul Chaffey om tilbakeleve
ring av norsk tungtvann fra India, og 
medvirkning til at India slutter seg til in
ternasjonale regelverk om atomvåpen og 
atomanlegg, S.tid. 2703-2704 (26.2 .92). 

5. Sp.spm. fra Peter Angelsen om forbud mot 
marineøvelser i følsomme fiskeriområder, 
S.tid. 2888 (18.3.92). 

6. Sp.spm. fra Reidar Johansen, framsatt av 
Per Aunet om krav til russiske myndighe
ter om stenging av to reaktorer ved atom
kraftverket på Kola, S.tid. 3072-3073 
(1.4.92). 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1785-1838 
(1.12.92). 
Budsjett-kap.: 
1820 Tilskudd til Institutt for energitek

nikk 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Per Aunet, Lisbeth Holand, 

Reidar Johansen og Kjellbjørg Lunde om 
tiltak for å legge forholdene til rette slik at 
virksomheten ved atomkraftverket på Ko
la kan avvikles. 
Dok. 8:12, ref. S.tid. 2197, Innst. S. 154, 
S .tid. 3870- 3881 (18.5.93) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om forbud 

mot import og lagring av utenlandsk ato
mavfall, S.tid. 149 (14.10.92). 

2. Sp.spm. fra Per Aunet om sikkerhetsrisiko 
ved svenske og danske atomkraftverk, og 
felles dansk-norske krav til Sverige om å 
påskynde utfasingen av kjernekraften, 
S.tid. 691-692 (28.10.92). 

3. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om å ta initiativ 
til at øvelser med atomdrevne eller atom
våpenbærende fartøyer ikke finner sted i 
våre viktige fiskeressursområder, S. tid. 
2114-2115 (9.12.92). 
(Jf. sak 5.) 

4. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om å of
fentliggjøre alle omstendigheter omkring 
en lekkasje i atomreaktoren på Kjeller, og 
tiltak for å unngå flere ulykker, S .tid. 2455-
2456 (27 .1.93). 

Atomkraft 

5. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om å ta initiativ 
til at øvelser med atomdrevne eller atomvå
penbærende fartøyer ikke finner sted i vå
re viktige fiskeressursområder, som i 
Vestfjorden, S.tid. 2868-2869 (24.2.93). 
(Jf. sak 3.) 

6. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om å 
skaffe nødvendig informasjon om omfan
get av russisk atomavfall i de nordlige ha
vområdene, S.tid. 3317-3318 (21.4.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om 

atomenergivirksomhet. (Endring i forbin
delse med sammenslåing av Statens atom
tilsyn og Statens institutt for strålehygie
ne til Statens strålevern underlagt Sosial
departementet.) 
Ot.prp. 18, ref. O. tid. 239, Innst. O. 36, O. tid. 
277 (11.12.92), Besl. O. 37, L. tid. 17 
(15 .12.92). Lov av 18. desember 1992. 
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ATOMVÅPEN 

ATOMVAPEN Omfatter bl.a.: Atomprøvesprengninger, Kjernefysiske våpen, prøvestansavtaler. 
Se også: FORSVAR, FORSVARSMATERIELL, NATO (MILITÆRTEKNISKE SPM), NATO 
(POLITISKE SPM), UTENRIKSSAKER 

1989-90 
ID. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Paul Chaffey, framsatt av 
Kjellbjørg Lunde om rapporter fra to ar
beidsgrupper om spørsmålet om Norden 
som atomfri sone, S .tid. 2574-2575 (14.3.90). 

2. Sp.spm. fra Ingebjørg Karmhus om mel
ding om at Sovjetunionen vil flytte sitt 
atomsprengningsområde til Novaja Seml
ja og hva som vil bli foretatt fra norsk side 
i denne saken, S .tid. 2575-2576 (14.3.90). 

3. Sp.spm. fra Sylvia Kristin Brustad om år
lig vedtak fra NATOs kjernefysiske plan
leggingsgruppe om nødvendigheten av 
kjernefysiske våpen i NATOs strategi, 
S.tid. 3325-3327 (2.5.90). 

4. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om Norsk 
Data som med styresmaktene si godkjen-

ning selde datamaskiner til det viktigaste 
atomvåpenanlegget i India, S.tid. 3567-
3568 (16.5.90). 

5. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad, 
framsatt av Torbjørn Alm lid om sovjetiske 
prøvesprengninger med atomvåpen på No
vaja Zemlja og konsekvenser for sårbare 
polarområder, S .tid. 3951 (6.6.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om hav

ner og farvann .(Hjemmel for sikkerhets
kontroll med fartøyer i norske havner.) 
Ot.prp. 28, ref. O.tid. 63, Innst. O. 21 , O.tid. 
74-75 (15.2 .90), Besl. O. 26, L .tid. 11 
(22 .2.90). Lov av 23. mars 1990. 

1990-91 
m. Spørsmål: 

l. Spørsmål ved møtets slutt fra Anders Au
ne til statsministeren om sovjetisk prøve
sprengning på Novaja Semlja, S.tid. 469-
472 (25.10.90). 

2. Sp.spm. fra Paul Chaffey om tiltak for å 
oppnå en fullstendig prøvestansavtale, 
S.tid. 527 (14.11.90). 

3. Sp.spm. fra Anders Aune om sovjetiske 

prøvesprengninger på Novaja Semlja, og 
initiativ til en internasjonal konferanse om 
miljøfarene ved atomprøvesprengninger, 
S.tid. 2209-2210 (6.2.91) 

4. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om eventuelle 
atomvåpen ombord på den engelske fre
gatten HMS Chatham eller andre fartøyer 
på NATO-flåtebesøk i Oslo, S.tid. 3363-
3364 (15.5.91). 
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1991-92 
m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om offentlig
gjøring av hemmeligstemplede rapporter 
om strålefaren i Finnmark etter sovjetiske 
atomprøvesprengninger, S.tid. 244-245 
(16.10.91). 

2. Sp.spm. fra Terje Nyberget om hva stats
ministeren har gjort for å nå målet om full 
atomprøvestans etter Prøvestansavtale
konferansen i 1991, S.tid. 3070-3071 
(1.4.92). 

3. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om å hindre at Russland gjenopptar atom
prøvesprengningene på Novaja Semlja, 
S.tid. 3182-3183 (8.4.92). 

4. Sp.spm. fra Trond Jensrud om Norges re
aksjon på USAs prøvesprengninger med 
atomvåpen, S.tid. 3923 (10.6.92). 

1992-93 
U. Alminnelige saker: 

l. Buskerud fylkeskommune sender uttalelse 
datert 14. desember 1992 om atomprøve
sprengninger. 
Ref. S.tid. 2418 (19.1.93), og vedlagt proto
kollen. 
(Uttalelsen sendt utenriks- og konstitu
sjonskomiteen til orientering i samsvar 
med Presidentskapets beslutning 20.1.93.) 

2. Skodje kommune sender uttalelse datert 9. 
februar 1993 om å stanse nye atomprøve
spregninger. 
Ref. S.tid. 2829 (18.2.93), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenriks- og konstitusjonskomi
teen til orientering i samsvar med Presi
dentskapets beslutning 22.2.93.) 

3. Drangedal kommune sender uttalelse da
tert 22. februar 1993 om å stanse nye atom
prøvespregninger. 
Ref. S.tid. 2970 (17 .3.93), og vedlagt proto
kollen. 

(Sendt utenriks- og konstitusjonskomi
teen til orientering i samsvar med Presi
dentskapets beslutning 22.3.93.) 

4. Tysvær kommune sender uttalelse datert 
17. mars 1993 om å stanse nye atomprøve
sprengninger. 
Ref. S.tid. 3173 (30.3.93), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenriks- og konstitusjonskomi
teen til orientering i samsvar med Presi
dentskapets beslutning 31.3.93.) 

5. Interp. fra Ragnhild Queseth Haarstad om 
norsk bidrag til omstilling av atomindu
strien i det tidligere Sovjetunionen til fre
delige formål og oppfølging i FN-sammen
heng, S.tid. 3915-3928 (24.5.93). 
(l forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad 
pva. Sp sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 
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AVGIFTER 

AVGIFTER Omfatter bl.a.: Arbeidsgiveravgift og produktavgift til folketrygden, avgiftsadmini
strasjon, Avgiftsdirektoratet. 
Se også: KREDI'ITPOLITIKK, MERVERDIAVGIFT, PRISER, SKATTER, STATSBUDSJET
TET, SÆRAVGIFTER, TOLL 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1990, B. Fellesskatt til 
skattefordelingsfondet for 1990. C. Ter
minskatt på formue i og inntekt vunnet 
ved utvinning og rørledningstransport av 
petroleum for inntektsåret 1990. D. Avgif
ter o.a. til folketrygden for 1990 og E. Pro
duktavgift til folketrygden for fiskeri- og 
selfangstnæringen for 1990. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 198 7. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 373-544, 553-563 
(finansdebatt 16.11.-17 .11.89). 
(29 forslag, hvorav l fra Solveig Torsvik 
om prosentsatsen for folketrygdtilskott 
fra kommunene bifalt. Denne satsen ble 
senere endret.) 
(Jf. KOMMUNENES ØKONOMI Il, 1.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 570-629 
(20.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1532 Arbeidsgiveravgift til folketryg

den 
3. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 

statsbudsjettet 1990. 

(Vedlegg til St.prp. 1: l. Skatteligningen 
for inntektsåret 1987. 2. Oversikt over skat
te- og avgiftsspørsmål under utredning. 
Vedlegg til Budsjett-innst. : Oppsumme
ring av forslag fra mindretallet angående 
de ulike skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1365-1430 
(6.12.89). 

D. Alminnelige saker: 
l. lnterp. fra Eilef A. Meland om tiltak på in

formasjons- og kontrollsiden for å bekjem
pe svart økonomi og skatte- og avgiftsunn
dragelser. 
S .tid. 2701-2716 (22.3.90). 
(l forslag fra Eilef A. Meland sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT!.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Børre Rønningen om ei omleg

ging av ordninga med arbeidsgjevaravgift 
slik at bedriftens lokalisering blir avgje
rande for avgiftas storleik, S .tid. 2304 
(7 .2.90). 

2. Sp.spm. fra Eva Finstad om at enkelte 
kommuners avgifter langt overstiger de ut
gifter kommunene har innen de samme 
tjenester, S.tid. 2759 (28.3.90). 

3. Sp.spm. fra Reidar Johansen om hjemmel 
for bare å trekke 2, 5 % produktavgift for 
deler av fiskeflåten, S . tid. 2766-2767 
(28.3.90). 
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1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1991, B. Fellesskatt til 
skattefordelingsfondet for 1991. C. Ter
minskatt på formue i og inntekt vunnet 
ved utvinning og rørledningstransport av 
petroleum for inntektsåret 1991. D. Avgif
ter o.a. til folketrygden for 1991 og E. Pro
duktavgift til folketrygden for fiskeri- og 
selfangstnæringen for 1991. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1988. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 771-950 (finans
debatt 28.11.- 29.11.90). 
(29 forslag, hvorav l trukket og l fra Arbei
derpartiet om tilskudd til folketrygden fra 
kommunesektoren - bifalt. Resten ikke bi
falt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Arbeids- og admi
nistrasjonsdepartementet Nybygg under 
Statens bygge- og eiendomsdirektorat i 
1989.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1002 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 
1532 Arbeidsgiveravgift til folketryg

den 
(61 forslag, hvorav 7 bifalt, henholdsvis 4 
fra H og KrF, 2 fra KrF og l fra A og SV.) 

3. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1991. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Skatteligningen for 
inntektsåret 1988. 2. Oversikt over skatte-

og avgiftsspørsmål under utredning.Ved
legg til Budsjett-innst.: Oppsummering av 
forslag fra mindretallet angående de ulike 
skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1423-1474 
(7.12.90). 
(31 forslag- ingen bifalt.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Endring i statsbudsjettet for 1990 under 

kap. 21 Statsrådet, kap. 1616 Andre utgif
ter til skatte- og avgiftsinnkreving, kap. 
1634 Støtte ved skipsfinansiering og kap. 
1636 Rentestøtte ved fiskebåtfinansiering. 
St.prp. 21, ref. S.tid. 770, lnnst. S. 55, S.tid. 
1901 (19.12.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Karin Lian om et utvalg til å 

vurdere virkningene av utgifter til kom
munale tjenester for den enkelte hushold
ning, S.tid. 2573 (6.3.91). 

2. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om nor
ske entreprenører og håndverkere med 
oppdrag i Sverige som pålegges avgift til 
det svenske bygningsarbeiderforbundet, 
S.tid. 2577-2578 (6.3.91). 

3. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om økning i 
kommunale avgifter ut over 4 %, S.tid. 
2764-2766 (20.3.91). 

4. Sp.spm. fra Olav Akselsen om reduksjon 
av arbeidsgiveravgifta for personar under 
25 år for å få fleire unge i arbeid, S.tid. 
3296-3297 (8.5.91). 

5. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om dobbel 
avgiftsbetaling for norske håndverkere og 
entreprenører med oppdrag i Sverige, 
S.tid. 3700-3701 (5.6.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

L A. Stortingets skattevedtak for inntekts
året 1992 med unntak av kapittel5. B. Fel
lesskatt til skattefordelingsfondet for 
1992. C. C02-avgift i petroleumsvirksomhe
ten på kontinentalsokkelen for inntekts
året 1992. D. Avgifter o.a. til folketrygden 
for 1992 og E. Produktavgift til folketryg
den for fiskeri- og selfangstnæringen for 
1992. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1989. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 

Budsjett-innst. S. l, S.tid. 431-630 (finans
debatt 6.11.- 7 .11.91). 
(21 forslag- ingen bifalt.) (Jf. STATSBUD
SJETTET I, 36.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Bame- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 691-747 
(14.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1532 Arbeidsgiveravgift til folke

trygden 
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3. Skattevedtak for 1991, unntatt § 8 skatte
begrensningsregelen, samt avgiftsvedtak 
for 1992. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Skatteligningen for 
inntektsåret 1989. 2. Oversikt over skatte
og avgiftsspørsmål under utredning. 
Vedlegg til Budsjett-innst.: Forslag fra 
mindretall.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1398-1457 
(29.11.91). 

(41 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET l, 36 og Il, 11.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om senking 

av arbeidsgiveravgiften til 10 % for å få 
flere i arbeid, S. tid. 2793-2794 (11.3.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l.A. Stortingets skattevedtak for inntekts
året 1993, D . COz- avgift i petroleumsvirk
somheten på kontinentalsokkelen for inn
tektsåret 1993, G. Avgifter o.a. til folke
trygden for 1993 og H. Produktavgift til 
folketrygden for fiskeri-, hval- og sel
fangstnæringen for 1993. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1990. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S .tid. 769-939, 946-956 
(finansdebatt 2.11.-3.11.92). 
(19 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET l, 32.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 2, S.tid. 957-1013 
(4.11 .92). 

Budsjett-kap.: 
1532 Arbeidsgiveravgift til folketryg

den 
3.Avgiftsvedtak for 1993. 

(Vedlegg til St. prp. l for Finans- og tollde
partementet: 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning. Vedlegg 
til Budsjett-innst.: Forslag fra mindretall.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1673-1716 
(27 .11.92). (39 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 32.) 

n. Alminnelige saker: 
!.Sørfold kommune sender uttalelse datert 3. 

desember 1992 om avgiftsøkningen for 
prosessindustrien. 
Ref. S.tid. 2418 (19.1.93), og vedlagt proto
kollen. (Uttalelsen sendt finanskomiteen 
til orientering i samsvar med President
skapsbeslutning 20.1.93.) 
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BANKER 

Omfatter bl.a.: Bankinspeksjon, finansieringsloven, forretningsbankloven, Kredittilsynet, pri
vatbanker, sjekkloven, sparebankloven, tilsynsloven. 
Se også: AKSJER, FINANSER, KREDITTPOLITIKK, NORGES BANK, STATSBANKER 
STATSLÅN ' 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 822-845 
(27 .11.89). 
Budsjett-kap.: 
1602 4602 Kredittilsynet 
1631 Premiesparing for ungdom 

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

til representantskapet i fire utenlandske 
forretningsbanker. (The Chase Manhattan 
Bank (Norway) A/S, Manufacturers Hano
ver Norge A/S, Banque Nationale de Paris 
Norge A/S og Samuel Montagu A/S.) 
Innst. S. 62, S.tid. 1795-1796 (19.12 .89). 

2. Kredittilsynets, Norges Banks og Finans
departementets behandling av Spareban
ken Nord-Norge i 1989. 
(Vedlegg: l. Rapport fra Kredittilsynet. 2. 
Rapport fra Norges Bank. 3. Norges Banks 
rapport om kredittilførselen i Troms og 
Finnmark. 4. Price Waterhouses gjennom
gåelse av Sparebanken Nord-Norges stil
ling 27. september 1989, hovedrapport, ut
fyllende rapport og avviklingsaltemati
vet.) 
St.meld. 24, ref. S.tid. 2037, Innst. S. 90, 
S .tid. 2408-2412 (15.2 .90). 

3. Suppleringsvalg av et varamedlem til re
presentantskapet i Finansbanken AlS. 
Innst. S. 111, S.tid. 2701 (22 .3.90). 

4. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til representantskapet i Den norske Bank 
AlS. 
Innst. S . 119, S .tid. 2725 (27 .3.90). 

5. Troms fylkeskommune sender brev datert 
29. mars 1990 vedrørende bank- og kreditt
vesenet i Troms. 
Ref. S .tid. 3017 (5.4.90), og vedlagt proto
kollen. 

6. Strukturpolitikken på finansmarkedet. 

St.meld. 31, ref. S.tid. 2396, Innst. S. 169, 
S.tid. 3498-3534 (15.5.90). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

7. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til representantskapet i 5 forretningsban
ker. (Christiania Bank og Kreditkasse, Fo
kus Bank A/S, Landsbanken A/S, Samvir
kebanken A/S, Svenska Handelsbanken 
Norge A/S.) 
Innst. S . 195, S .tid. 3954-3955 (7.6.90). 

m. SpørsmAl: 
L Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 

om tvil fra Forretningsbankenes Sikrings
fond om garanti for innskudd i Norion 
Bank, S.tid. 348 (15.11.89). 

2. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn, framsatt av 
Wenche Cumming om kompensasjon på 
3, 7 mill. kr til tidligere sjef i Sparebanken 
Nord, og om omstendighetene rundt dette 
vil bli gransket av Kredittilsynet, S .tid. 
2042 (10.1.90). 

3. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om å fjerne 
ordningen med politikeroppnevnte repre
sentanter i bankenes styrende organer, 
S.tid. 2205 (31.1.90). 

4. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om å innfø
re maksimale rentemarginer for å hindre 
at lånekundene må betale bankenes tap, 
S.tid. 2206-2207 (31.1.90). 

5. Sp.spm. fra Eilef A . Meland om planer om 
å åpne for at sparebankene omdannes til 
aksjeselskaper og hva det vil bety for di
striktene at det åpnes for fusjoner mellom 
forretningsbanker og sparebanker, S.tid. 
2207-2208 (31.1.90). 

6. Sp.spm. fra Erik Solheim om fylkesman
nen i Oslo og Akershus som innehar vervet 
som leder for representantskapet i Den 
norske Bank, S .tid. 3184-3186 (25.4.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i finansinstitusjonsloven 1988 

(lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansierings-
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virksomhet og finansinstitusjoner) og i 
visse andre lover - Omdannelse av finans
institusjoner m.v. (Omdannelser til aksje
selskap; høyeste kreditt; plassering i ak
sjer; økt aksjonærinnflytelse og avvikling 
av ordningen med offentlig oppnevnte re
presentanter; utlendingers eierandel; be-

skatning av Samvirke; spørsmål om fu
sjon mellom UNI og Storebrand.) 
Ot.prp. 42, ref. O.tid. 101, Innst. O. 44, O.tid. 
196-224 (28.5.90), Besl. O. 52, L.tid. 21-23 
(5.6.90). Lov av 15. juni 1990. 
(6 forslag i Odelstinget- ingen bifalt. 3 for
slag i Lagtinget- ingen bifalt.) 
(Jf. Il, 6.) 

1990-91 

I . Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1244-1271 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1602 4602 Kredittilsynet 
1631 Premiesparing for ungdom 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Kristin Halvorsen pva. SV og 

FrP oversendt fra Odelstinget 21. februar 
1991: «Stortinget ber Regjeringen om å re
vurdere de norske egenkapitalkrav over
for bankvesenet.» 
S .tid. 2614-2615 (7 .3.91), og sendt Regjerin
gen. 

2. Forslag fra Anders Aune oversendt fra 
Odelstinget 21.2.91: «Det henstilles til Re
gjeringen om nødvendig å treffe tiltak som 
styrker soliditeten til kredittinstitusjoner 
av typen Den Norske Hypotekforening, 
slik at lånekundenes medlemsansvar ikke 
blir gjort gjeldende.» 
S.tid. 2615 (7 .3.91) og sendt Regjeringen. 

3. Bevilgning til Statens Banksikringsfond. 
St.prp. 43, ref. S.tid. 2097, Innst. S. 91, 
S.tid. 2615-2616 (7 .3.91). 
(Jf. sakene l og 2 og IV, 1.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Holten om oppretting av 

klagenemnd for behandling av saker som 
gjelder finansieringsselskapenes rente- og 
inkassopolitikk, S.tid. 2075-2077 (16.1.91). 

2. Sp.spm. fra Johan C. Løken om sikring av 
at gjennomføringen av skattereformen kan 
virke positivt i forhold til banktapene, 
S.tid. 2078-2079 (16.1.91). 

3. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om midlerti
dig dispensasjon til Kreditkassen fra eier-

begrensningsreglene for eierandel i Bolig
og Næringskreditt A/S, S.tid. 2369-2370 
(13 .2.91). 

4. Sp.spm. fra Anders Aune om å hindre at 
lånekunders medlemsansvar i Den Norske 
Hypotekforening blir gjort gjeldende, 
S .tid. 3295 (8.5.91). 

5 .Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om støtte 
til Lislebygg AlS i Østfold, som trues av 
nedleggelse på grunn av bankenes proble
mer, S .tid. 3365-3366 (15.5.91). 

6. Sp.spm. fra Odd Holten om krisen i finans
institusjonene og sikring av risikokapital 
til mindre bedrifter i oppbyggingsfasen, 
S .tid. 3705-3706 (5.6.91). 

IV. Lovsaker: 
l.Lov om Statens Banksikringsfond. 

Ot.prp. 20, ref. O.tid. 231, Innst. O. 31, O.tid. 
268-286 (21.2.91), Besl. O. 37, L .tid. 16 
(7 .3.91). Lov av 15. mars 1991. 
(3 forslag, hvorav l ikke bifalt og 2 sendt 
Stortinget, henholdsvis fra Kristin Halvor
sen p va. FrP og SV og fra Anders Aune - se 
Il, sakene l og 2. l forslag i Lagtinget - ik
ke bifalt.) 
(Jf. Il, sak 3.) 

2. Endring i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finan
sieringsvirksomhet og finansinstitusjoner 
(Samvirkegruppen A/S). 
Ot.prp. 16, ref. O. tid. 123, Innst. O. 33, O. tid. 
311~316 (14.3.91), Bes!. O. 42, L.tid. 18-19 
(21.3.91). Lov av 5. april1991. 
(l forslag- ikke bifalt.) 
(Jf. STATSBANKER IV, 1.) 

3. Endringer i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om 
finansieringsvirksomhet og finansinstitu
sjoner og i visse andre lover - sanksjons
reglerm.v. 
Ot.prp. 73, ref. O. tid. 818 (30.9.91), og ved
tatt ikke behandlet av dette Odelsting. 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1021-1036 
(22.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1602 4602 Kredittilsynet 

2. Endringer under enkelte kapitler under 
Finans- og tolldepartementet i statsbud
sjettet for 1992. (Kap. 1602 og 4602 Kredit
tilsynet.) 
St.prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 6. Tillegg l, S.tid. 1766 
(6.12.91). 
(Jf. sak l.) 

3. Revidert nasjonalbudsjett 1992. (Uviklin
gen i finansnæringen, bankenes kapitalsi
tuasjon, livsforsikringsvirksomhet, skatte
messig behandling av finansinstitusjoner.) 
(Vedlegg: l. Budsjettanslagene for 1989, 
1990 og 1991. 2. Aktuelle bakgrunnstabel
ler.) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3532, Budsjett-innst. 
S. IV, S.tid. 4361-4426, 4457 (19.6.92). 

4. Forslag fra Steinar Maribo og Tor Mikkel 
Wara om etablering av folkebanker ved ut
deling eller salg av folkeaksjer. 
Dok. 8:13, ref. S.tid. 2684, Budsjett-innst. 
S. IV, S.tid. 4361-4426, 4456 (19.6.92), og ik
ke bifalt mot stemmene fra H, FrP og KrF. 
(Jf. sak 3.) 

5. Forslag fra Carl l. Hagen og Tor Mikkel 
Wara om å be Regjeringen fremme en mel
ding til Stortinget om forskriftene for ban
kenes tapsavsetninger og fastsettelse av 
egenkapital og den mulige forsterkende 
medvirkning endringer i disse siden 1987 
har hatt for bankkrisen. 
Dok. 8:28, ref. S.tid. 3323, Budsjett-innst. 
S. IV, S.tid. 4361-4426, 4457 (19.6.92) og 
vedlagt protokollen. 
(Jf. sak 3.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Redegjørelse av finansministeren om si

tuasjonen i Kredittkassen og bankvesenet 
generelt. 
S.tid. 267-275 (17 .10.91), S.tid. 1038-1089 
(debatt 22.11.91). 
(l forslag fra Johan J. Jakobsen pva. Sp 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 
(Jf. neste sak og IV, sakene 2 og 3.) 

2. Bevilgning til Statens Banksikringsfond, 
Statens Bankinvesteringsfond og Spare
bankenes sikringsfond. 

St.prp. 16, ref. S.tid. 359, Innst. S. 36, S.tid. 
1186 (26.11.91). 
(l forslag ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak og IV, sakene 2 og 3.) 

3. Forslag fra Eilef A. Meland pva. SV, KrF, 
Sp og Aune-lista oversendt fra Odelstinget 
22.11.91: «Det henstilles til Regjeringen å 
vurdere lovforslag som åpner adgang til 
tidligere selvstendige sparebanker som 
har gått inn i større enheter, på nærmere 
vilkår å gjenopprette sin selvstendighet og 
økonomiske basis.» 
S.tid. 1398 (29.11.91) og vedtatt sendt Re
gjeringen. 
(Jf. IV, 2.) 

4. Nord-Trøndelag fylkeskommune sender 
uttalelse datert 5. desember 1991 vedrø
rende lovforslag som åpner adgang for tid
ligere selvstendige sparebanker som har 
gått inn i en større enhet til igjen å bli selv
stendige. 
Ref. S.tid. 1875 (16.12.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Jf. forrige sak.) 

5. Forslag fra Thea Knutzen, Per-Kristian 
Foss og Johan C. Løken om å åpne for pen
sjonssparing i bank (på linje med pen
sjonssparing med skattefordel i forsik
ring). 
Dok. 8:1, ref. S.tid. 59, lnnst. S. 120, S.tid. 
2918-2928 (24.3.92). 
(Forslaget ble avvist.) 

6. Samtykke til godkjennelse av forslag til 
forhøyelse av Nordisk Investeringsbanks 
(NIB) grunnkapital med SDR 800 mill., 
tilsvarende NOK 7119 mill. 
St. prp. 97, ref. S.tid. 3769, lnnst. S. 223, 
S.tid. 4165-4166 (17.6.92). 

7. Interp. fra Anders Aune om sentralisering 
av bankkompetansen og bankkrisens virk
ning for distriktene. 
S.tid. 4528-4539 (30.9.92). 
(l forslag fra Anders Aune sendt Regjerin
gen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
I.) 

8. Organiseringen av det offentlige tilsynet 
med finansnæringen. (Kredittilsynet og 
tilsynsorganene.) 
St.meld. 48, ref. S.tid. 3824, Innst. S. 246, 
og ikke behandlet av dette Storting. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gunnar Prestegård om støtte 

til Den Norske Hypotekforening. (Trukket 
tilbake), S.tid. 962 (20.11.91). 

2. Sp.spm. fra Anders Aune om reduksjon i 
bemanning og kompetanse ved Den nor
ske Banks avdelinger i Finnmark, S. tid. 
1968-1969 (18.12.91). 
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3. Sp.spm. fra Odd Holten om nedsetting av 
renten snarest mulig, S.tid. 2795-2797 
(11.3.92). 

4. Sp.spm. fra Odd Holten om krav til pålite
lig statistikk for gjeldsutviklingens om
fang til enhver tid, S.tid. 3799-3800 
(27.5.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om 

finansieringsvirksomhet og finansinstitu
sjoner og i visse andre lover - Sanksjons
regler m.v. (Hjemmel for ilegging av 
tvangsmulkt og til å foreta tvangssalg av 
aksjer; opplysningsplikt til Kredittilsynet; 
sikkerhet for lån til sentrale tillitsmenn i 
banker; hjemmel for Kredittilsynet til å 
oppnevne granskningsutvalg.) 
Ot.prp. 73 (1990-91), ref. O. tid. 3, Innst. O. 3, 
O.tid. 17-25 (10.10.91), Besl. O. 2, L.tid. 3-4 
(17.10.91). Lov av 25. oktober 1991. 
(2 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget- ik
ke bifalt.) 

2. Lov om Statens Bankinvesteringsfond, 
endringer i lov 15. mars nr. 2 om Statens 
Banksikringsfond mv. (Adgang til å eie ak
sjer direkte i banker.) 
Ot.prp . 8, ref. O.tid. 47, Innst. O. 14, O.tid. 
120-127 (22.11.91), Besl. O. 10, L .tid. 9-10 
(26.11.91). Lov av 29. november 1991. 
(4 forslag i Odelstinget, hvorav 3 ikke bi
falt og l fra Eilef A. Meland pva. SV, KrF, 

Sp og Aune-lista sendt Stortinget. 5 for
slag i Lagtinget - ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak og Il, sakene l, 2 og 3.) 

3. Endring i lov 24. mai 1961 nr. 2om forret
ningsbanker m. v. (Hjemmel for Kongen 
til nedskriving av aksjekapital og beslut
ning om kapitalforhøyelse (emisjon); unn
tak fra kravet om valg av representantskap 
blant aksjonærene.) 
Ot.prp. 10, ref. O. tid. 116, Innst. O. 14, O.tid. 
120-127 (22.11.91), Besl. O. 10, L.tid. 9-10 
(26.11 .91). Lov av 29. november 1991. 
(2 forslag i Odelstinget, 5 forslag i Lagtin
get- ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak og Il, sakene l og 2 .) 

4. Endringer i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om 
finansieringsvirksomhet og finansinstitu
sjoner og visse andre lover. (Om finans
konsern). 
Ot.prp. 2, ref. O.tid. 3, lnnst. O. 8, O.tid. 127-
139 (22.11.91), Besl. O. 11, L.tid. 10-11 
(26.11.91). Lov av 6. desember 1991. 
(4 forslag fra Tor Mikkel Wara pva. FrP, H 
og KrF, ikke bifalt. l forslag fra Gudmund 
Restad pva. Sp-enstemmig bifalt.) 

5. Lov om Norges Postbank. 
Ot.prp. 45, ref. O.tid. 422, Innst. O. 58, O.tid. 
530-557 (22.5.92), Besl. O. 83, L.tid. 57-58 
(26.5.92). Lov av 5. juni 1992. 
(8 forslag i Odelstinget, hvorav 6 ikke bi
falt og 2 trukket. 2 forslag i Lagtinget- ik
ke bifalt.) 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S .tid. 1187-1206 
(17.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1602 4602 Kredittilsynet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Bevilgning til Statens Banksikringsfond. 

(Nytt kap. 1640.) 
St.prp. 32, ref. S .tid. 1783, Innst. S . 78, 
S .tid. 2254-2318 (salderingsdebatt 
18.12.92). 
(l forslag ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 2.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om råd frå to 

statssekretærar til dei private bankane om 
ikkje å låne ut pengar til investeringar i 
landbruket, S.tid. 2087-2088 (9 .12.92). 

2. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om å opprettholde et lands dekkende servi
cenett ved forretningsbankene, S. tid. 24 7 3-
2475 (27 .1.93). 

3. Sp.spm. fra Rolf Bendiksen, framsatt av 
Jan Elvheim om å avhjelpe mottaksvan
sker ved skreifisket i Lofoten og Vesterålen 
pga. bankenes uvilje mot å tilby fiskeindu
strien nødvendig driftskapital, S.tid. 2934-
2935 (10.3.93). 

4. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om Kreditkas
sens lønnsavtale med direktør Borger A. 
Lenth, S.tid. 3436-3438 (28.4.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i visse lover på Finansdepa rte

mentets område (EØS-tilpasning). (Endr. i 
lovgivningen for finansinstitusjoner, EØS
lisens for kredittinstitusjoner til grenseo
verskridende tjenesteyting og til etable
ring av filial i Norge; opphevelse av bo
stedskrav for stiftere av spare- og forret
ningsbanker og beløpsgrense for grunn-
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fond ved stiftelse; hjemmel i kredittilsyns
loven for tilsyn med norske filialer av 
utenlandske kredittinstitusjoner.) 
Ot.prp. 85 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 23, O.tid. 219-238 (17.11.92), 
Besl. O. 27, L. tid. lO (23.11.92). Lov av 4. de
sember 1992. 

2. Endringer i lov 15. mars 1991 nr. 2om Sta
tens Banksikringsfond, lov 29. november 
1991 nr. 78 om Statens Bankinvesterings
fond, lov 24. mai 1961 nr. 2om forretnings
banker og lov 14. juni 1985 nr. 61 om verdi
papirhandel. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 26.11.92 
fra Justisdepartementet til Finansdeparte
mentet vedr. endringer i forretningsbank
loven og forholdet til Grunnlovens § 105 
om erstatningsplikt.) 
Ot.prp. 20, ref. O.tid. 263, Innst. O. 47, O.tid. 
366-377 (17 .12.92), Besl. O. 57, L. tid. 25 
(21.12.92). Lov av 8. januar 1993. 
(2 forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. li, 1.) 

Banker 

3. Endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om fi
nansieringsvirksomhet og finansinstitu
sjoner. 
(Dispensasjon fra eierbegrensningsregler 
og stemmerettsbegrensningsregler for 
utenlandske enkeltaksjonærer, harmoni
sering av regelverket for utenlandske og 
norske aksjonærer, UNI Storebrand.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 26.3.93 fra Fi
nansdepartementet, statsråden, til finans
komiteen. 2. Brev av 31.3.93 til Ingrid l. 
Willoch.) 
Ot.prp. 46, ref. O.tid. 491, Innst. O. 75, O. tid. 
549-577 (20.4.93), Besl. O. 87, L. tid. 55-56 
(27.4.93). Lov av 14. mai 1993. 
(l utsettelsesforslag fra SV ikke bifalt. l 
forslag i Odelstinget fra FrP ikke bifalt. l 
forslag i Lagtinget fra SV, Sp og KrF ikke 
bifalt.) 
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BARN 

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

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1261-1360 
(5.12.89) . 
Budsjett-kap.: 
1556 Tiltak for barn og unge 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
(Særskilt vedlegg: til St.prp. l for Kultur
og vitenskapsdepartementet: Tiltak for 
barn og ungdom 1990.) 
Budsjett-innst. S . 12, S.tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7.12.89). 
Budsjett-kap.: 
388 Ungdomsformdl 

(l forslag fra Siri Frost Sterri pva. H, KrF 
og Sp, om fritidsklubber, bifalt.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Lisbeth Holand, Marie Lovise 

Widnes og Wenche Lyngholm om et lov
verk som sikrer barns oppvekstmiljø 
Dok. 8:29, ref. S.tid. 2506, Innst. S. 261 
(ikke-beh.), S. tid. 4383 (14.6.90). 

2. Samtykke til ratifikasjon, med visse forbe
hold, av De Forente Nasjoners Konvensjon 
av 20. november 1989 om barnets rettighe
ter 
(Vedlegg: Den engelske tekst til konven
sjonen med oversettelse til norsk.) 
St.prp. 104, ref. S.tid. 3914, Innst. S. 242 
(ikke-beh.), S.tid. 4391 (14.6.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eirin Faldet om å nedsette et 

utvalg for spørsmål knyttet til barns opp
vekstvilkår, S.tid. 699-700 (22.11.89). 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 2, S.tid. 957-1002 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

856 Tiltak for barn og unge 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Kirke- og kulturdeparte
mentet. 
(Særskilt vedlegg: til St.prp. l for Kirke
og kulturdepartementet: Tiltak for barn 
og ungdom 1991.) 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1699-1796 
(13.12.90). 
Budsjett-kap.: 
340 Ungdomsformdl 

n. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til ratifikasjon, med visse forbe

hold, av De Forente Nasjoners Konvensjon 
av 20. november 1989 om barnets rettighe
ter. 
(Vedlegg: Den engelske tekst til konven
sjonen med oversettelse til norsk.) 
St.prp. 104 (1989-90), ref. S.tid. 3914 (1989-
90), Innst. S. 7, S .tid. 482-497 (8.11.90). 
(2 forslag fra Kjellbjørg Lunde pva. SV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

2. Interp. fra Trond Jensrud om hva Regje
ringen vil gjøre for å fremme barne- og 
ungdomskultur spesielt. 
S.tid. 2871-2885 (9.4.91). 
(l forslag fra Trond Jensrud sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT!.) 
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3. Forslag fra Lisbeth Holand, Marie Lovise 
Widnes og Wenche Lyngholm om et lov
verk som sikrer barns oppvekstmiljø. 
Dok. 8:29 (1989-90), ref. S.tid. 2506 (1989-
90), lnnst. S. 218 (ikke-beh.), S.tid. 4228 
(18.6.91). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Helen Bøsterud om opprettel

se av et internasjonalt register over savne
de barn, S.tid. 2014 (9.1.91). 

Bam 

2. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om av
slag på asylsøknad fra Enis og Vlora Hox
ha, og forholdet til innhaldet i FNs barne
konvensjon, S.tid. 2222-2223 (6.2.91). 

3. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om tiltak for 
å sikre barn god tilgang på bøker og biblio
tektilbud, S.tid. 2601 (6.3.91). 

4. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om prak
tisering av samværsrett med barn i tilfelle 
der den annen part til tross for rettsforlik 
saboterer samværsretten, S.tid. 3074-3075 
(17.4.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St. prp. l for 
Barne- og familiedepartementet: Tiltak for 
barn og ungdom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 691-747 
(14 .11.91). 
Budsjett-kap.: 

856 Tiltak for barn og unge 
857 Ungdomsformål 

(2 forslag fra Kjellbjørg Lunde pva. SV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Lisbeth Holand, Marie Lovise 

Widnes og Wenche Lyngholm om et lov
verk som sikrer barns oppvekstmiljø. 
Dok. 8:29 (1989-90), ref. S .tid. 2506 (1989-
90), Innst. S. 4, S .tid. 341-343 (24.10.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

2. Interp. fra Lisbeth Holand om styrking av 
barnas interesser i utlendingssaker i tråd 
med Barnekonvensjonen. 
S.tid. 2748-2758 (10.3.92). 
(2 forslag fra Lisbeth Holand sendt Regje
ringen - se REGJERING EN OVER
SENDT!.) 

3. Forslag fra Magnar Sortåsløkken og Marie 
Lovise Widnes om lovpålagt blodscree
ning av alle nyfødte i Norge for å avdekke 
medfødt phenylketonuri og hypothyreose. 
Dok. 8:17, ref. S.tid. 2745, lnnst. S. 135, 
S .tid. 3291-3292 (9.4.92). 
(Forslaget om lovfestet rett til blodscree
ning enstemmig bifalt.) 

4. Forslag fra Svein Alsaker, Eleonore Bjart-

veit og Solveig Sollie om samværsrett mel
lom foreldre og barn ved samlivsbrudd. 
Dok. 8:32, ref. S.tid. 3532, lnnst. S. 239, 
S.tid. 4466-4469 (7 .9.92). 
(Forslag l og 3 i Dok. 8:32 oversendt Regje
ringen, forslag 2 vedlagt protokollen. l for
slag fra Jan Erik Fåne pva. FrP sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT!.) 
(Jf. IV, 3.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Solveig Sollie om Barne- og fa

miliedepartementets politikk i forhold til 
barn og skilsmisse, S.tid. 1302-1303 
(27 .11.91). 

2. Sp.spm. fra Odd Holten om handlingsplan 
hvor det tas 
hensyn til edruskapspolitiske konsekven
ser for barns oppvekstmiljø, S.tid. 1621-
1622 (4.12 .91). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Marianne Borgen om oppfølging av en
dring i plan- og bygningsloven for å styrke 
barn og unges rettigheter i den kommuna
le planlegging, S.tid. 2302-2304 (5.2.92). 

4. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om tiltak for å 
redusere antall ulykker blant barn i Nor
ge, S.tid. 2632-2633 (19.2.92). 

5. Sp.spm. fra Wenche Lynglwlm om på hvil
ke områder kvinner og barns interesser 
blir bedre ivaretatt ved at Norge blir med
lem av EF, S .tid. 2643-2644 (19.2.92). 

6. Sp.spm. fra Jon Lilletun om protester mot 
flytting av Dagsrevyen av familiepolitiske 
årsaker, S.tid. 2644-2645 (19.2.92). 

7. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om realisering 
av handlingsplan for barn og unge med 
astma, allergi og andre kroniske lunge
sjukdomar, S.tid. 2784-2785 (11.3 .92). 

8. Sp.spm. fra Sylvia Kristin Brustad om til
tak for å hindre ulykker der ballmål har 
falt over barn, S .tid. 3199 (8.4.92). 
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9. Sp.spm. fra Trond Jensrud om bedring i 
arbeidsbetingelsene for barnas talsperson 
i kommunene, S. tid. 3930 (10.6.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Tove Karin Viken om lov om 

kommunale barneråd. 
Dok. 8:3, ref. O.tid. 46, Innst. O. 19, O.tid. 
173-174 (13.12.91). 
(l forslag fra Tove Kari Viken om å over
sende forslaget til Regjeringen -ikke bi
falt.) 

2. Endring i lov 8. april1981 nr. 7 om barn og 
foreldre §56 tredje ledd (indeksregulering 
av fostringstilskot til barn). 

Ot.prp. 19, ref. O.tid. 142, Innst. O. 26, O.tid. 
174 (13.12.91), Besl. O. 20, L.tid. 18 
(19.12.91). Lov av 17. januar 1992. 

3. Endringer i lov 8. aprill981 nr. 7 om barn 
og foreldre. (Tvungen mekling som vilkår 
for å få behandlet sak om foreldreansvar, 
omsorg og samværsrett for domstol eller 
fylkesmann.) 
Ot.prp. 91, ref. O. tid. 621, Innst. O. 97, O.tid. 
1009-1010 (7.9.92), Besl. O. 132, L.tid. 76 
(22.9.92). Lov av 25. september 1992. 
(Jf. Il, 4.) 

1992-93 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St. prp. l for 
Barne- og familiedepartementet: Tiltak for 
barn og ungdom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1013 
(4.11.92). 
Budsjett-kap.: 

857 Barne- og ungdomstiltak 

n. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Trond Jensrud om å bedre bar

nas situasjon i forbindelse med foreldres 
arbeidsledighet. 
S.tid. 3401-3413 (27.4.93). 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om tiltak for 

å bedre innemiljøet for barn, S.tid. 529-530 
(21.10.92). 

2. Sp.spm. fra Arild Hiim om garanti for 
personlig og økonomisk sikkerhet for Sig
rid Moksness med datter ved reise til USA 
i forbindelse med en bamefordelingsretts
sak, S.tid. 3195 (31.3.93). 

3. Sp.spm. fra Karin Lian om bistand til nor
ske mødre ved barnebortføring, S.tid. 
3976-3977 (26.5.93). 
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BARNEHAGER 

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

1989-90 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Forbruker- og administra
sjonsdepartementet 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1261-1360 
{5.12.89). 
Budsjett-kap.: 
1556 Tiltak for barn og unge 
(l forslag fra Thea Knutzen pva. H, KrF og 
Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet 1989 

under Forbruker- og administrasjonsde
partementet, kap 1556. (Økt driftstilskudd 
til barnehageplasser.) 
St.prp. 44, ref. S .tid. 967, lnnst. S. 46, S.tid. 
1364 (5.12.89). 

2. Forslag fra Kristin Halvorsen om å be Re
gjeringa vurdere betalingssatser i og kom
munal drift av barnehager 
Dok. 8:5, ref. S .tid. 1691, Innst. S. 123, 
S.tid. 2887- 2914 (3 .4.90). (Forslaget bleik
ke bifalt.) 

3. Forslag fra Magnar Sortåsløkken og Marie 
Lovise Widnes om kommunal utbyggings
plikt for barnehager 
Dok. 8:7, ref. S.tid. 2037, Innst. S . 124, 
S .tid. 2887- 2914 (3.4.90). (Forslaget bleik
ke bifalt. l forslag fra Eirin Faldet ble hel
ler ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Karin Andersen om den pri

vate barnehagen Childcare i Drammen 
som utelukker funksjonshemmede barn, S. 
tid. 342-343 (8.11.89). 

2. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om 
kommunal utbyggingsplikt for sykehjem 
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og hjemmesykepleie i likhet med for barne
hager, S.tid. 2050-2051 (10.1.90). 

3. Sp.spm. fra Trond Jensrud om lavere forel
drebetaling for Studentsamskipnadens 
barnehageplasser, S.tid. 2089-2091 
(17 .1.90). 

4. Sp.spm. fra Erna Solberg om godkjennel
se av prøveprosjekt med 6-dringer i skolen 
innenfor barnehageloven, S .tid. 2218-2219 
(31.1.90). 

5. Sp.spm. fra Marit Nybakk om nedlegging 
av 200 barnehageplasser i Furuset bydel i 
Oslo, S.tid. 2219-2220 (31.1.90). 

6. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Per Eggum Mauseth om lovforbud mot 
kommersiell barnehagedrift på bakgrunn 
av Child Care-saken hvor offentlige midler 
er misbrukt, S.tid. 2220-2221 (31.1.90). 

7. Sp.spm. fra Ingvald Godal om frivillig til
bod for 6- d ring ar i skulen i Bamble i Tele
mark for å frigjere barnehageplassar, 
S.tid. 2458-2459 (21.2.90). 

8. Sp.spm. fra Sylvia Kristin Brostad om av
klaring av hvorvidt forsøksprosjektet «Fa
gopplæring i barnehager» kommer inn 
under lov om fagopplæring, S.tid. 2596-
2597 (14.3.90). 

9. Sp.spm. fra Ase Klundelien om å medvir
ke til en mer sosial fordeling av barneha
gesatsene, S.tid. 2459-2460 (21.2.90). 

10. Sp.spm. fra Jon Lilletun om arbeidet med 
en felles rammeplan for barnehagene, 
S.tid. 3409-3410 (9.5.90). 

11. Sp.spm. fra Oddlaug Vereide om å bidra til 
at bønder får høve til barnehageplass på 
linje med andre, S .tid. 3937-3938 (6.6.90). 

12. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om øking i 
utdannelseskapasiteten ved førskolelærer
studiet, S.tid. 3941-3942 (6.6.90). 
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1990-91 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1002 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

856 Tiltak for barn og unge 
(l forslag fra KrF om reduksjon i bameha
geinnsatsen hos fylkesmennene- bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marit Nybakk om budsjettet 

fra Byrådet i Oslo hvor det ikke er forslag 
om nye barnehageplasser for 1991 , S.tid. 
86-88 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Sylvia Kristin Brustad om til
tak for å legge forholdene til rette for drift 
av familiebarnehager, S. tid. 217-218 
(17.10 .90). 

3. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om for
høgd hjelpestønad til foreldre til funk
sjonshemma born og samanhangen med 
eigenbetaling av bamehage og omsorg
sløn, S .tid. 225-226 (17 .10.90). 

4. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om øking 
av utdanningskapasiteten for barnehage
personell, S.tid. 2030- 2031 (9.1.91). 

5. Sp.spm. fra Erna Solberg om stenging av 
et organisert dagmammatilbud i Stord, og 
mer fleksibilitet i bamehagelovens regel 
om offentlig godkjenning, S .tid. 2056- 2057 
(16.1.91). 

6. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om sik
ring av barnehagetilbudet for sigøynerbar
na i Oslo, S.tid. 2057- 2058 (16.1.91). 

7. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om en sen
tral barnehageplan og helse- og sosialplan 
i Oslo kommune, S. tid. 2574-2575 (6.3.91). 

8. Sp.spm. fra Marit Nybakk om reduksjon i 
det kommunale driftstilskuddet til barne
hager og fritidshjem i Oslo kommune, 
S.tid. 2605-2606 (6.3.91). 

9. Sp.spm. fra Sylvia Kristin Brustad om 
muligheter for å drive familiebarnehager 
med statstilskudd, S.tid. 2606- 2607 
(6.3.91). 

10. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om ned
leggelse av Gaustadbekkdalen barnehage 
i Oslo, S.tid. 2710-2711 (13.3.91). 

11. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om fra
drag for utgifter til barnehage for familier 
med en inntekt, S.tid. 2909-2910 (10.4.91). 

12. Sp.spm. fra Sylvia Kristin Brustad om sti
mulans til mindre gjennomtrekk i førsko
lelæreryrket, S.tid. 3074 (17 .4.91). 

13. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om mang
lende sentral plan for barnehageutbyg
ging i Oslo kommune, S.tid. 3075-3076 
(17 .4.91). 

14. Sp.spm. fra Trond Jensrud, framsatt av 
Erik Dalheim om driftstilskudd til be
driftsbarnehager for statsbedrifter, S.tid. 
3091 (24.4.91). 

15. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om varia
sjoner mellom kommunene når det gjel
der foreldrebetalingens andel av driftsut
gifter i kommunale barnehager, S.tid. 
3289-3290 (8.5.91). 

16. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde, framsatt av 
Kristin Halvorsen om skilnad på 5% mel
lom Stortinget sitt vedtak om statleg del 
av driftsutgiftene i kommunale barneha
gar, og staten sin reelle del av utgiftene, 
S.tid. 3290-3291 (8.5.91). 

17. Sp.spm. fra Ase Klundelien om inntektsbe
skatning av arbeidsgivers tilskudd til bar
nehageplasser for ansattes barn, når forel
drene betaler kommunal sats for barneha
geplassen, S.tid. 3705 (5.6 .91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 6. juni 1975 nr. 30om bar

nehager m .v. (Hjemmel for departementet 
til å gjøre unntak i lovens bestemmelser 
om kommunal forvaltning, utdannings
krav og antall barn pr. lærer; redegjørelse 
for forsøk med pedagogisk tilbud til 6-
åringer.) 
Ot.prp. 57, ref. O. tid. 408, Innst. O. 68, O. tid. 
512-528 (4.6.91), Besl. O. 67, L.tid. 27 
(13.6.91). Lov av 20. juni 1991. 

2. Forslag fra Jan Erik Fåne og Karl Sønn o 
om lov om endringer i lov av 6. juni 1975 
nr. 30 om barnehager m.v. (barnehagelo
ven). 
Dok. 8:51, ref. O.tid. 483, Innst. O. 86 (ikke
beh.), O. tid. 629 (13.6 .91). 
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1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St. prp. l for 
Barne- og familiedepartementet: Tiltak for 
barn og ungdom.) 
Budsjett-innst. S . 2, S.tid. 691-747 
(14.11.91). 
Budsjett-kap.: 

856 Tiltak for barn og unge 

n. Alminnelige saker: 
l . Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet 1991 

under Barne- og familiedepartementet, 
kap. 855 og kap 856. (Driftstilskudd.) 
St.prp. 36, ref. S .tid. 1183, Innst. S. 49 , 
S .tid. 1852- 1853 (13.12 .91). 

2. Forslag fra Eleonore Bjartveit, Kåre Gjøn
nes og Solveig Sollie om kontantstøtte til 
småbarnsforeldre. 
Dok. 8:7, ref. S.tid. 2185, Innst. S. 108, 
S.tid. 3027- 3042 (31.3.92). 
(Forslaget med tilslutning fra FrP - ikke 
bifalt. l forslag fra Unn Aarrestad pva. Sp 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om krav om 

måling av luftkvalitet i barnehager som 
startes opp i gamle lokaler, S .tid. 1951-
1952 (18.12.91). 

2. Sp.spm. fra Steinar Maribo om dokument
avgift ved omdanning av Barnehagefor
bundet til stiftelse, S.tid. 2790- 2791 
(11 .3.92). 

3. Sp.spm. fra Solveig Sollie om når Stortin
get kan få Regjeringens forslag til plan for 
barnehagens innhold til behandling, S.tid. 
3199-3200 (8.4.92). 

4. Sp.spm. fra Erna Solberg om bruk av sti
muleringstilskudd til å omdanne halv
dagsbarnehageplasser til heldagsplasser, 
S.tid. 3350- 3351 (29.4.92). 

5. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om å sikre 
barn et offentlig tilbud for å unngå over
grep fra private dagmammaer, S.tid. 3534-
3535 (13.5.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Jan Erik Fåne og Karl Sørmo 

om lov om endringer i lov av 6. juni 1975 
nr. 30 om barnehager m.v. (barnehagelo
ven). 
Dok. 8:51 (1990-91), ref. O.tid. 483 (1990-91), 
Innst. O. 11, O.tid. 170-173 (13 .12.91) og ik
ke bifalt. 

1992-93 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St. prp. l for 
Barne- og familiedepartementet: Tiltak for 
barn og ungdom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1013 
(4.11.92). 
Budsjett-kap.: 

856 Barnehager 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1992 un

der diverse kapitler administrert av Bar-

ne- og familiedepartementet . (Kap. 856, 
driftstilskudd og stimuleringstilskudd til 
barnehager.) 
St.prp. 26, ref. S.tid. 1472, Innst. S. 53, 
S.tid. 1963-1964 (7 .12.92). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om forsøks

ordning med 6-åringer i skolen som eneste 
tilbud til denne aldersgruppen i enkelte 
kommuner, S.tid. 2959 (17.3.93). 

2. Sp.spm. fra Erik Solheim om økt foreldre
betaling og redusert søskenmoderasjon i 
barnehagene i Trondheim kommune, S.tid. 
3192-3194 (31.3.93}. 
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BARNETRYGD 

Omfatter bl.a.: Barnetrygdloven. 
Se også: BARN, FAMILIE, PERSONBESKATNING, SOSIALVESEN, TRYGDER 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Sosialdepartementet 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1261-1360 
(5 .12.89). 
Budsjett-kap.: 

61 O Barnetrygd 
(2 forslag fra Thea Knutzen 
pva. H, KrF og Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol

ketrygden for 1989 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet 
(Kap. 610 Barnetrygd.) 
St.prp. 37, ref. S .tid. 967, Innst. S. 45, S.tid. 
1361-1362 (5.12.89). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1002 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

855 Barnetrygd 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om hvor

vidt hver enkelt kommune skal avgjøre 
om barnetrygden skal medregnes som 
grunnlag for beregning av sosialhjelp, 
S.tid. 2777-2778 (20.3.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 24. oktober 1946 om bar

netrygd. (Kontantstøtte til småbamsforel
dre.) 
Ot.prp. 8. 
(Trukket tibake ved Ot.meld. 2.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Tilbaketrekning av Ot.prp. nr. 8 (1990-91) 
om endring i lov av 24. oktober 1946 om 
barnetrygd. (Kontantstøtte til småbarns
foreldre.) 
Ot.meld. 2, ref. O.tid. 86 (20.11.90), og ved
lagt protokollen. 
(Jf. FAMILIE I, sak 1.) 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St. prp. l for 
Barne- og familiedepartementet: Tiltak for 
barn og ungdom.) 
Budsjett-innst. S . 2, S .tid. 691-747 
(14.11.91). 

Budsjett-kap.: 
855 Barnetrygd 

Il. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet 1991 

under Barne- og familiedepartementet, 
kap. 855 og kap 856. 
St.prp. 36, ref. S.tid. 1183, Innst. S. 49, 
S .tid. 1852- 1853 (13 .12.91). 
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1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St. prp. l for 
Barne- og familiedepartementet: Tiltak for 
barn og ungdom.) 
Budsjett-innst. S . 2, S.tid. 957-1013 
(4.11.92). 
Budsjett-kap.: 

845 Barnetrygd 
(l forslag fra H om småbamstillegg bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anders Au ne om det er aktuelt 

å oppheve ordningen med tillegg til bar
netrygden i Finnmark og Nord-Troms, 
f.eks. etter forslag fra Kleppe-utvalget, 
S.tid. 2880-2881 (24.2.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 24. oktober 1946 nr. 2om 

barnetrygd. (Hjemmel for barnetrygdord
ning på Svalbard.) 
Ot.prp. 48, ref. O. tid. 491, Innst. O. 69, O. tid. 
495 (29.3.93), Besl. O. 81, L.tid. 38 (1.4.93). 
Lov av 30. aprill993. 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 
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BARNEVERN 

Omfatter bl.a.: Barnehjem, barnemishandling, barneombudsloven, barnevernloven, incest, sek
suelle overgrep, ungdomsvern. 
Se også: BARN, BARNEHAGER, FAMILIE 

1989-90 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1261-1360 
(5.12.89). 
Budsjett-kap.: 

611 Barne- og ungdomsvern 
1556 Tiltakforbarn og unge 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om initiativ 

til å forlenge foreldelsesfristen i incestsa
ker, S .tid. 334-336 (8.11.89). 

2. Sp.spm. fra Aud-Inger Aure om mulighe
tene for å få tatt opp straffesaker til ny be
handling, på bakgrunn av Therese- saken 
fra Sunnmøre, S .tid. 2093-2095 (17.1.90). 

3. Sp.spm. fra Grete Knudsen om grunnlaget 
for å gå imot flytting av Barneombudet til 
Bergen, S.tid. 2217 (31.1.90). 

4. Sp.spm. fra Eirin Faldet om Statsadvoka
tens henleggelse av Barneombudets an
meldelse av kommuner som har forbrutt 
seg mot barnevernloven, og om kommune-

ne fritas for ansvar for utøvelse av barne
vernloven, S .tid. 2447-2448 (21.2 .90). 

5. Sp.spm. fra Eirin Faldet om ansatte på so
sialkontorer som sier opp sine stillinger 
fordi det ikke er mulig å drive forsvarlig 
barnevern, S .tid. 2460-2462 (21.2.90). 

6. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om om
gjøring av barnevernsnemndas vedtak i 
en sak der en 13-årig mor er fratatt sitt 
barn selv om fosterforeldre har sagt seg 
villig til å bistå med omsorgen, S.tid. 2512 
(7 .3.90). 

7. Sp.spm. fra Sylvia Kristin Brustad om 
nedleggelse av utvalg til å foreslå tiltak for 
å motvirke reklamepress mot barn og ung
dom, på bakgrunn av planen om et rekla
mefinansiert TV2, S.tid. 2591-2593 
(14.3.90). 

8. Sp.spm. fra Kirsti Kolle Grøndahl om en
dring i lov om barnevern slik at kommune
ne pålegges plikt til å iverksette tiltak, 
S.tid. 3936-3937 (6.6.90). 

9. Sp.spm. fra Thomas Bartholdsen om be
handling av saker der ansatte i skoleverket 
har begått seksuelle overgrep mot barn, 
S.tid. 3944 (6.6 .90). 

1990-91 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S .tid. 957-1002 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

611 Barne- og ungdomsvern 
850 Barneombudet 
854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet 

(l forslag fra H og KrF om reduksjon på 
kap. 850.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om å sikra 

midlar til vidareføring av l-årig vidareut
danning i barnevern ved Universitetet i 
Bergen, S .tid. 86 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Marie Brenden om bedring av 
situasjonen for fosterforeldre når det gjel
der trygdeytelser og pensjonspoeng, S .tid. 
435-436 (24.10.90). 
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3. Sp.spm. fra Annelise Høegh om hjelpetil
tak for å avhjelpe den verste nøden blant 
barn og ungdom i Oslo og andre storbyer, 
S.tid. 2058-2059 (16.1.91). 

4. Sp.spm. fra Anne Aakervik om et betryg
gende barnevern i Oslo i framtiden, S.tid. 
2709-2710 (13.3.91). 

5. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om engasje
ment av private konsulenter i barneverns
saker, S .tid. 3288-3289 (8.5.91). 

6. Sp.spm. fra Wenche Frogn Sellæg om vir
kemidler for å lette situasjonen ved dom
meravhør av barn som har vært utsatt for 
seksuelle overgrep, S .tid. 3369-3370 
(15.5.91). 

7. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om tiltak for 
at kommuner eller fylkeskommuner skal 
kunne yte hjelp i tilfeller av seksuelt mis
bruk av barn, S.tid. 3719-3720 (5.6.91). 

Barnevern 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 5. juni 1964 nr. 2 om sosial 

omsorg og i lov 17. juni 1953 nr. 14om bar
nevern. (Integrering av flyktninger og per
soner med oppholdstillatelse på humani
tært grunnlag - endret finansieringsord
ning.) 
Ot.prp. 19, ref. O. tid. 218, Innst. O. 23, O. tid. 
228-230 (7 .2.91), Besl. O. 28, L. tid. 13 
(21.2.91). Lov av l. mars 1991. 
(Jf. INNVANDRERE I, l og Il, 1.) 

2. Forslag fra John Alvheim og Inger-Marie 
Ytterhom om endringer i lov av l 7. juli 
1953 nr. 14 om barnevern. (Overføring av 
myndighet til å treffe tvangsvedtak til 
domstolene.) 
Dok. 8:5, ref. O.tid . 86, 90, Innst. O. 24, 
O. tid. 339-343 (21.3.91) og vedtatt sendt Re
gjeringen. 
(l forslag som ble trukket.) 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St. prp. l for 
Barne- og familiedepartementet: Tiltak for 
barn og ungdom.) 
Budsjett-innst. S . 2, S.tid. 691-747 
(14.11.91). 
Budsjett-kap.: 

611 Barne- og ungdomsvern 
850 Barneombudet 
854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet 

U. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra forbruker- og administrasjons

komiteen oversendt fra Odelstinget 11. ju
ni 1992: «Stortinget ber Regjeringen utre
de om barneloven (lov om barn og forel
dre) og lov om barnevern kan samordnes 
slik at man forenkler overføringen av dag
lig omsorg mellom foreldre hvis til tak et
ter§ 4-12 i lov om barneverntjenester skal 
iverksettes.» 
S.tid. 4147 (16.6.92) og enstemmig bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

2. Forslag fra forbruker- og administrasjons
komiteen oversendt fra Odelstinget 11. ju
ni 1992: «Stortinget ber Regjeringen frem
me forslag om opprettelsen av en tilsynsfø
rerordning, som innebærer at alle barn i 
fosterhjem får en person de kan henvende 
seg til i forbindelse med problemer over-

for barnevemtjenesten eller fosterforeld-
re.» 
S.tid. 4147 (16.6.92) og bifalt med 61 mot 33 
stemmer. 
(Jf. IV, 2.) 

3. Forslag fra forbruker- og administrasjons
komiteen oversendt fra Odelstinget 11. ju
ni 1992: «Stortinget ber Regjeringen legge 
fram en vurdering av om det kan være 
hensiktsmessig å gi barnevernet rett til å 
pålegge barn under 15 år å gjøre opp for 
forvoldt skade der det er mulig, og/eller 
møte den skadevoldte.» 
S.tid. 4147-4148 (16.6.92) og bifalt med 52 
mot 44 stemmer. 
(Jf. IV, 2.) 

4. Forslag fra forbruker- og administrasjons
komiteen oversendt fra Odelstinget 11. ju
ni 1992: «Stortinget ber Regjeringen legge 
fram en vurdering av om konfliktrådsord
ningen kan gjøres obligatorisk for barn 
under 15 år som har begått kriminelle 
handlinger.» 
S.tid. 4148 (16.6.92) og bifalt med 54 mot 42 
stemmer. 
(Jf. IV, 2.) 

5. Forslag fra forbruker- og administrasjons
komiteen oversendt fra Odelstinget 11. ju
ni 1992: «Stortinget ber Regjeringen frem
me forslag til en ordning med en barnets 
representant i barnevernsaker som skal 
opp for fylkesnemnda, slik at alle barn sik
res en egen talsperson i slike saker.>> 
S .tid. 4148 (16.6.92) og bifalt med 64 mot 32 
stemmer. 
(Jf. IV, 2.) 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Holten om tiltak for å 

bedre barns oppvekstmiljø sett i forhold 
til alkoholbruk i hjemmet, S. tid. 322-323 
(23.10.91). 

2. Sp.spm. fra Borghild Røyseland, framsatt 
av Solveig Sollie om tiltak for å hjelpe 
barn av foreldre med alkoholproblemer, 
S.tid. 2142-2143 (15.1.92). 

3. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om avvik
lingsplan for Elvemo skole i Troms og vide
reføring av deler av den spesialpedagogis
ke kompetansen, S.tid. 2642-2643 (19.2.92). 

4. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om psy
kiske belastninger for barn som følge av 
gjeldsproblemer i barnefamilier, S. tid. 
2897-2898 (18.3.92). 

5. Sp.spm. fra Laila Kaland om tiltak for å 
hindre at born vert seksuelt misbrukte, 
S.tid. 3349-3350 (29.4.92). 

6. Sp.spm. fra Sylvia Kristin Brustad om re
duksjon i ventetiden ved tvangssaker i 
barnevernet i Oslo, S.tid. 3475 (6.5.92). 

7. Sp.spm. fra Magnar Sætre om Rogaland 
fylkeskommunes søknad om deltakelse i 
departementets forsøksordning med bar
nevern/barne- og ungdomspsykiatri, S.tid. 
3535-3536 (13.5.92). 

8. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om gjeld
sofre i Vestfold som trues med omsorgsved
tak for sine barn når de søker hjelp for 
gjeldssituasjonen, S.tid. 3803-3804 
(27 .5.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeloven og skadeserstat

ningsloven m.m. (seksuelle overgrep mot 
barn). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1991: 13 Seksuelle 
overgrep mot barn - straff og erstatning. 
Leder: Regine Ramm Bjerke.) 
Ot.prp. 20, ref. O.tid. 143, Innst. O. 54, O.tid. 
465-481 (5.5.92), Besl. O. 77, L.tid. 55 
(12 .5.92). Lov av 22. mai 1992. 
(2 forslag i Odelstinget ikke bifalt.) 

2. Lov om barneverntjenester (barnevernlo
ven). 
Ot.prp. 44, ref. O.tid. 422, lnnst. O. 80, O.tid. 
809-861 (11.6.92), Besl. O. 105, L.tid. 64-66 
(15.6.92). Lov av 17. juli 1992. 
(5 forslag fra forbruker- og administra
sjonskomiteen sendt Stortinget- se Il, 1-5. 
13 forslag i Odelstinget, hvorav l fra H og 
SV om barns partsrettigheter bifalt. 6 for
slag i Lagtinget- ikke bifalt.) 

1992-93 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St. prp. l for 
Barne- og familiedepartementet: Tiltak for 
barn og ungdom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1013 
(4.11.92). 
Budsjett-kap.: 

611 Barne- og ungdomsvern 
850 Barneombudet 
854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1992 un

der diverse kapitler administrert av Bar
ne- og familiedepartementet. 
(Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsver
net - refusjon kommunale barnevernsut
gifter.) 
St.prp. 26, ref. S.tid. 1472, Innst. S. 53, 
S.tid. 1963-1964 (7.12.92). 

2. Seksuelle overgrep mot barn. 
St.meld. 53. 
(Ikke behandlet av dette Storting.) 

DI. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Britt Barkestad om einsarta 

retningslinjer for godkjenning av foster
heimar, S.tid. 160-161 (14.10.92). 

2. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om beskyttel
se og hjelp til barn som har vært utsatt for 
seksuelle overgrep mens saken er oppe til 
behandling, S.tid. 538-539 (21.10.92). 

3. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om problemer 
med avvikling av køen av barnevernsaker, 
S.tid. 2111-2112 (9.12.92). 

4. Sp.spm. fra Marit Rotnes om hjelpetiltak 
for barn og foreldre i forbindelse med 
Bjugn-saken, S.tid. 2435 (20.1.93). 

5. Sp.spm. fra Terje Nyberget om reaksjoner 
overfor kriminell ungdom under den kri
minelle lavalder, S.tid. 2688-2689 (10.2.93). 

6. Sp.spm. fra Karin Lian om praksis ved 
bruk av barnevernloven i sosiale saker i 
Furuset bydel i Oslo, S. tid. 2888-2889 
(24.2.93). 

7. Sp.spm. fra Anne lise Høegh om eventuelt 
å gjøre konfliktrådsordningen obligato
risk for barn under 15 år som har begått 
kriminelle handlinger, og å pålegge dem å 
gjøre opp for seg, S.tid. 3194-3195 (31.3.93). 

8. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om den 
lange handsamingstida ved dei statlege 



- 41-

fylkesnemndene for sosialsaker, i strid 
med tidsfristane i barnevernlova, S . tid. 
3442-3443 (28.4.93). 

9. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om forel
dres intelligens som kriterium for om
sorgsovertakelse, S.tid. 3993-3994 (26.5.93). 

10. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om å sikre 
kommunane tilstrekkelege midlar til styr
king av barnevernet, S.tid. 3994-3996 
(26.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 17. juli 1992 nr. 100 om bar

neverntjenester (barnevernloven). (Opp-

Barnevern 

nevning av tilsynsfører for barn i foster
hjem.) 
Ot.prp. 36, ref. O.tid. 397, Innst. O. 55, O.tid. 
418 (16 .2.93), Besl. O. 71, L.tid. 34 (25.2.93). 
Lov av 7. mai 1993. 

2. Endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om bar
neverntjenester (barnevernloven). (Egen 
talsperson for barnet i saker for fylkes
nemnda, samordning av barnevernloven 
og barneloven i forbindelse med barnefor
delingssaker.) 
Ot.prp. 104, ref. O.tid. 708, Innst. O. 126, 
O.tid. 912-914 (3.6.93), Besl. O. 138, L.tid. 78 
(9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
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BEDRIFTSBESKATNING 

Omfatter bl.a.: Avskrivningssatser, fondsavsetninger, fondsavsetningsloven. 
Se også: PERSONBESKATNING, SKATTEADMINISTRASJON, SKATTEFRADRAG, SKAT
TER 

1989-90 

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

for inntektsåret 1990, B. Fellesskatt til 
skattefordelingsfondet for 1990. C. Ter
minskatt på formue i og inntekt vunnet 
ved utvinning og rørledningstransport av 
petroleum for inntektsåret 1990. D. Avgif
ter o.a. til folketrygden for 1990 og E. Pro
duktavgift til folketrygden for fiskeri- og 
selfangstnæringen for 1990. (Vedlegg til 
St.prp. l, Skatter og avgifter til statskas
sen: l. Skatteligningen for inntektsåret 
1987. 2. Oversikt over skatte- og avgifts
spørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 373-544, 553-563 
(finansdebatt 16.11.-17.11.89). 
(29 forslag, hvorav l fra Solveig Torsvik bi
falt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Finansdepartementet 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 822-845 
(27.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1630 Skattefrie fondsavsetninger 

3. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1990. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Skatteligningen 
for inntektsåret 1987. 2. Oversikt over skat
te- og avgiftsspørsmål under utredning. 
Vedlegg til Budsjett-innst. : Oppsumme
ring av forslag fra mindretallet angående 
de ulike skatte- og avgiftsforslag.) Bud
sjett-innst. S. 13, S.tid. 1365-1430 (6.12.89). 
Budsjett-kap.: 
5501 Ordinær skatt pd formue og inn

tekt 

11. Alminnelige saker: 
l. Nasjonalbudsjettet 1990. (Kap. 9 Endrin

ger i bedrifts- og kapitalbeskatningen.) 
St.meld. l, ref. S.tid 71, Innst. S. 272 (ikke
beh.), S.tid.4661 (28.9.90) 

2. Retningslinjer for reformer i bedrifts- og 
kapitalbeskatningen, og konsekvenser for 
personbeskatningen 
St.meld. 48, ref. S.tid. 3390, Innst. S. 269 
(ikke-beh.), S.tid. 4661 (28.9.90). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Børre Rønningen om å endre 

skattereglane for kommandittselskap før 
den samla handsaminga av Aarbakke-ut
valet si innstilling, S.tid. 2080-2081 
(17 .1.90). 

2. Sp.spm. fra Steinar Maribo om endring i 
den nye ligningspraksis hvor bedrifter 
fikk oppskrevet varebeholdningsverdien, 
for å unngå konkurser, S.tid. 2585 (14.3.90). 

3. Sp.spm. fra Steinar Maribo om skattemes
sig behandling for bedrifter som kjøper 
bruksrett i privat tilfluktsrom, S.tid. 2673-
2674 (21.3 .90). 

4. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
vurdering av Høyres nyhetsbrev «Innsikt
politisk newsletter for næringslivet» i for
hold til skattereglene og bedrifters økono
miske støtte til politiske partier, S.tid. 
3190-3191 (25.4.90). 

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

skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Endringer for å forenkle bedriftsbe
skatningen; opphevelse av forbudet mot 
underskuddsframføring ved fusjon og be
tydelig aksjesalg; omdannelse av person
lig eiet virksomhet til aksjeselskap; en
dring i konsernbeskatningsreglene; kon
sernbidrag som fradrag ved kommune
skatteligningen.) 
Ot.prp. 52, ref. O.tid. 127, Innst. O. 38, O. tid. 
192-196 (28.5.90), Besl. O. 46-51, L.tid. 20-21 
(5.6.90). Lov av 15. juni 1990. 
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1990-91 
l. Budsjett-saker: 

l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1991, B. Fellesskatt til 
skattefordelingsfondet for 1991. C. Ter
minskatt på formue i og inntekt vunnet 
ved utvinning og rørledningstransport av 
petroleum for inntektsåret 1991. D. Avgif
ter o.a. til folketrygden for 1991 og E. Pro
duktavgift til folketrygden for fiskeri- og 
selfangstnæringen for 1991. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1988. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 771-950 (finans
debatt 28.11.- 29.11.90). 
(29 forslag, hvorav l trukket og l fra Arbei
derpartiet om tilskudd til folketrygden fra 
kommunesektoren- bifalt. Resten ikke bi
falt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1244-1271 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1630 Skattefrie fondsavsetninger 

3. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1991. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1423-1474 
(7.12.90). 
Budsjett-kap.: 

5501 Ordinær skatt pd formue og inn
tekt 

n. Alminnelige saker: 
l. Retningslinjer for reformer i bedrifts- og 

kapitalbeskatningen, og konsekvenser for 
personbeskatningen. 
(Vedlegg: Jf. NOU 1989: 14 Bedrifts- og ka
pitalbeskatningen - en skisse til reform. 
Leder Magnus Aarbakke.) 
St.meld. 48 (1989-90), ref. S.tid. 3390 (1989-
90), Innst. S. 5, S.tid. 95-155 (11.10.90). 
(l forslag fra FrP - ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Nasjonalbudsjettet 1990. (Kap. 9 Endrin
ger i bedrifts- og kapitalbeskatningen. 
Sammendrag av Aarbakke-gruppens inn
stilling.) 
St.meld. l (1989-90), ref. S.tid. 71 (1989-90), 
Innst. S. 5,S.tid. 95-155 (11.10.90). 
(l forslag fra FrP -ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Forslag fra Anders Talleraas, Per-Kristian 
Foss og Arne Skauge om tiltak for bedret 
egenkapitaltilgang for norsk næringsliv. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 30.11.90 
fra finansministeren og brev av 8.2.91 fra 

Høyres stortingsgruppe til finansministe
ren med svarbrev av 14.2.91.) 
Dok. 8:8, ref. S.tid. 737, Innst. S. 100, S.tid. 
2616-2630 (7 .3.91). 
(5 forslag- ingen bifalt.) 

4. Forslag fra finanskomiteen oversendt fra 
Odelstinget l 7. juni 1991: «Stortinget ber 
Regjeringen om å fremme forslag til regler 
som kan sikre aktive aksjonærer rett til å 
kreve skatten på tilordnet personinntekt 
refundert av selskapet.» 
S.tid. 4366 (20.6.91) og bifalt. 
(Jf. IV, sakene 2 og 3.) 

5. Forslag fra finanskomiteen oversendt fra 
Odelstinget l 7. juni 1991: «Stortinget ber 
Regjeringen om å fremme forslag til regler 
for den skattemessige gjennomføringen 
av en adgang for aktive aksjonærer til å 
kreve skatten på tilordnet personinntekt i 
aksjeselskaper refundert av selskapet.» 
S.tid. 4366 (20.6.91) og bifalt. 
(Jf. IV, sakene 2 og 3.) 

6. Forslag fra finanskomiteen oversendt fra 
Odelstinget 17. juni 1991: «Regjeringen 
bes utrede og forelegge Stortinget forslag 
til en ny begrensningsregel i tilknytning til 
den varslede proposisjon om formuesskatt 
høsten 1991. Utredningen bør omfatte fle
re altemative begrensningsregler, herun
der en netto/bruttometode. Utredningen 
må klargjøre virkningen av reglene i for
hold til begrensningsreglene som gjaldt 
såvel i 1989 som i 1990. En ny beregnings
regel fra om med 1992 må ta hensyn til ef
fektene av et nytt skattesystem, herunder 
endret formuesskatt. Den nye begrens
ningsregel bør ha minst samme effekt som 
reglene som ble vedtatt høsten 1990 var til
siktet å ha.)) 
S.tid. 4367 (20.6.91) og bifalt. 
(Jf. IV, sakene 2 og 3.) 

7. Forslag fra Johan C. Løken pva. H over
sendt fra Odelstinget 17. juni 1991: «Stor
tinget ber Regjeringen fremme forslag 
som kan vedtas med virkning for inntekts
året 1992 om at endring av eierandel ved 
opptak av deltakere mot innskudd eller 
ved forhøyelse av selskapskapitalen skal 
behandles på samme måte som ved utvi
delse av kapitalen i aksjeselskaper.» 
S.tid. 4367 (20.6.91) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, sakene 2 og 3.) 

8. Forslag fra Johan C. Løken pva. H og FrP 
oversendt fra Odelstinget 17. juni 1991: 
«Stortinget ber Regjeringen fremme for
slag som sikrer at norsk morselskap kan få 
fradrag i norsk skatt på utbytte mottatt 
fra utenlandsk datterselskap også for 
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skatt som det godtgjøres at et eventuelt 
datterselskap har betalt.» 
S.tid. 4367, 4368 (20.6.91) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, sakene 2 og 3.) 

9. 10 forslag fra Steinar Maribo pva. FrP 
oversendt fra Odelstinget 17. juni 1991 i 
forbindelse med behandlingen av skatte
reformen. 
S.tid. 4368-4369 (20.6.91) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, sakene 2 og 3.) 

10. Forslag fra Eilef A. Meland pva. SV over
sendt fra Odelstinget 17. juni 1991: «Det 
henstilles til Regjeringen å fremme forslag 
om selskapsligning for ansvarlige selska
per, kommandittselskaper m.v.» 
S.tid. 4369-4370 (20 .6.91) og oversendt Re
gjeringen. 
(Jf. IV, sakene 2 og 3.) 

11. Forslag fra Eilef A. Meland pva. SV over
sendt fra Odelstinget 17. juni 1991: «Det 
henstilles til Regjeringen om å utrede nær
mere en avsetningsordning for å fremme 
forsknings- og utviklingsarbeid spesielt i 
mindre produksjonsbedrifter. Avsetnings
adgangen skal være tidsbegrenset, enkel å 
praktisere og lett å kontrollere.» 
S.tid. 4369-4370 (20.6.91) og oversendt Re
gjeringen. 
(Jf. IV, sakene 2 og 3.) 

12. Forslag fra Eilef A. Meland pva. SV over
sendt fra Odelstinget l 7. juni 1991: «Det 
henstilles til Regjeringen å utrede uttaks
modellen ut fra forutsetning om ensartet 
satsstruktur for arbeids- og kapitalinntek
ter.» 
S.tid. 4369-4370 (20 .6.91) og oversendt Re
gjeringen. 
(Jf. IV, sakene 2 og 3.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Reidar Johansen om tiltak 

overfor skattemyndighetene for å endre 
praksis ved skattlegging av likviditetstil
skudd til fiskere, S.tid. 76-77 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Steinar Maribo om endring av 
skatteloven slik at samvirkelag kan følge 
aksjeselskapenes generelle beskatnings
regler, S.tid. 2714 (13.3.91). 

IV. Lovsaker: 
l . Forslag om opprettelse av sentralskatte

kontor og opphevelse av distriktsskattelo
ven og lov om skattefrie fondsavsetninger, 
m .v. 
Ot.prp. 15, ref. O.tid. 123, Innst. O. 17, O. tid. 
184-196 (17.12.90), Besl. O. 19, L.tid. 11 
(20.12.90). Lov av 21. desember 1990. 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

2. Skattereformen 1992. (I: Innledning, sam
mendrag og økonomiske virkninger. Il: 
Inntektsbegreper, satsstruktur og hoved
regler for periodisering. III: Inntektsbe
skatning av næringsvirksomhet. IV: Inn
tektsbeskatning av selskaper og deltakere. 
V: Deling av nærings- og selskapsinntekt. 
VI: Uttak, arv og gaveoverføring. VII-A: 
Annen inntektsbeskatning av kapital. 
VII-B: Formuesskatt. VIII: Skattekon
troll, petroleumsbeskatning og indirekte 
beskatning. IX: Komiteens merknader til 
de enkelte paragrafer. X. Forslag fra mind
retall. XI: Komiteens tilråding. XII: Ved
legg. Spørsmål fra finanskomiteen og de 
enkelte partier til finansministeren og fi
nansministerens svar.) 
(Vedlegg: Sammendrag av de viktigste en
keltforslagene. Særskilt vedlegg til innst.: 
l) Uttalelser, notater og brev fra de ulike 
organisasjoner og instanser som møtte fi
nanskomiteen i høringer vedrørende skat
tereformen fram til høringsfristens utløp. 
2) Notater fra Senter for samfunns- og næ
ringslivsforskning, utarbeidet etter an
modning fra finanskomiteen i forbindelse 
med komiteens behandling av Skattere
formen 1992 .) 
Ot.prp. 35, ref. O.tid. 346, Innst. O. 80, O.tid. 
699-815 (17 .6 .91), Besl. O. 87-98, L. tid. 37-40 
(21.6.91). Lover av 20. juli 1991. 
(26 forslag i Odelstinget, hvorav 19 sendt 
Stortinget- se Il, sakene 7-12. 4 forslag fra 
finanskomiteen sendt Stortinget- se Il, sa
kene 4-6.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Tillegg til Ot.prp. 35 (1990-91) Skatterefor
men 1992. (Investeringer i bankaksjer, 
grunnfondsbevis m.v.) 
Ot.prp. 70, ref. O.tid. 613, Innst. O. 80, O.tid. 
699-815 (17.6.91), Besl. O. 87, L .tid. 37-38 
(21.6.91) . Lov av 20. juli 1991. 
(Jf. forrige sak.) 
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1991-92 
l. Budsjett-saker: 

l. A. Stortingets skattevedtak for inntekts
året 1992 med unntak av kapittel 5. B. Fel
lesskatt til skattefordelingsfondet for 
1992, C. C02-avgift i petroleumsvirksom
heten på kontinentalsokkelen for inn
tektsåret 1992. D. Avgifter o.a. til folke
trygden for 1992 og E. Produktavgift til 
folketrygden for fiskeri- og selfangstnæ
ringen for 1992. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1989. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 431-630 (finans
debatt 6.11.-7.11.91). 
(21 forslag - ingen bifalt.) . 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 36.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1021-1036 
(22.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1630 Skattefrie fondsavsetninger 

3. Skattevedtak for 1991, unntatt § 8 skatte
begrensningsregelen, samt avgiftsvedtak 
for 1992. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1398-1457 
(29.11.91). 
Budsjett-kap.: 

5501 Ordinær statsskatt 1991 

D. Alminnelige saker: 
l. Retningslinjer for reformer i formuesbe

skatningen. 
(Vedlegg: Jf. NOU 1991:17 Bedrifts-og ka
pitalbeskatningen. Beskatning av formu
er. Delutredning III. Leder Magnus Aar
bakke.) 
St.meld. 12, ref. S.tid. 47, Innst. S. 50, S.tid. 
1723-1762 (6.12.91). 

2. Forslag fra Johan C. Løken pva. H, FrP og 
SV oversendt fra Odelstinget 16. januar 
1992: «Stortinget ber Regjeringen freme 
forslag om at bokhandlere gis adgang til å 
utgiftsføre ett eksemplar av hver boktittel 
på lager, ved første lagerføring.>> 
S.tid. 2187 (23.1.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, sak 1.) 

3. Forslag fra Eilef A. Meland pva. SV over
sendt fra Odelstinget 16. januar 1992: 
«Stortinget ber Regjeringen fremme for
slag om at skattefri oppløsning av avset
ninger og reserver skal overføres et Solidi
tetsfond som tillegges selskapets lovbe
stemte bundne egenkapital.» 
S.tid. 2187 (23.1.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, sak 1.) 

4. Forslag fra Johan C. Løken pva. Hover
sendt fra Odelstinget 24. mars 1992: «Stor
tinget ber Regjeringen 
fremme forslag om regler for fradrag i 
norsk skatt som sikrer at den totale skatte
belastningen etter forslaget til selskaps
skatteloven nytt kapittel 7 ikke blir høyere 
enn om selskapet hadde vært hjemmehø
rende i Norge.» 
S.tid. 3292 (9.4.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

5. Forslag fra Steinar Maribo pva. FrP over
sendt fra Odelstinget 15. juni 1992: «Stor
tinget ber Regjeringen 
fremme forslag om at aksjeselskaper blir 
unntatt fra delingsmodellen.» 
S.tid. 4359 (19.6.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 6.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Steinar Maribo om større flek

sibilitet ved betaling av skattetrekk slik at 
næringslivet slipper store renter ved en 
dags forsinkelse, S.tid. 2896-2897 (18.3.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Oppfølging av skattereformen 1992. (Kap. 

5 Personer, selskaper og eiendeler som 
trer inn i eller ut av norsk beskatningsom
råde. Kap. 10 Utbyttebegrensning i aksje
selskap med skattefrie inntekter etter re
formens overgangsregler. Kap. 12 Aksje
fond og obligasjonsfond. Kap. 13 Utestå
ende fordringer og varelager. Kap. 15 
Skattereformen og forholdet mellom regn
skapsreglene og skattereglene. Kap. 16 
Enkelte tillegg til og endringer av tidligere 
vedtak. Kap. 17. Endr. i aksjeloven - avset
ning til reservefond.) 
Ot.prp. 16, ref. O. tid. 142, Innst. O. 33, O. tid. 
241-265 (16.1.92), Besl. O. 35-40, L. tid. 24-26 
(23.1.92). Lov av 24. januar 1992. 
(5 forslag, hvorav 3 ikke bifalt og 2 hen
holdsvis fra H, FrP og SV og fra SV sendt 
Stortinget og ikke bifalt.) 
(Jf. II, 2 og 3; IV, 2 og 4.) 

2. Skattelempninger i forbindelse med Sal
deringsproposisjonen for 1992. (Skatte
messige tiltak for å styrke egenkapitaltil
gangen i små og mellomstore bedrifter; 
delingsmodellen - økning av satsen for 
lønnsfradrag ved beregning av personinn
tekt, redusert trygdeavgift på personinn
tekt i næring over 12G; endring i over
gangsregler for bruk av negativ saldo for 
aksjer og grunnfondsbevis; formuesanset
telsen av aksjer og grunnfondsbevis.) 
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Ot.prp. 25, ref. O.tid. 168, Innst. O. 35, O. tid. 
241-256, 265-270 (16.1.92), Besl. O. 41-44, 
L.tid. 26-27 (23.1.92). Lov av 24. januar 
1992. 
( 5 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. sak l og SKATTER IV, l og STATS
BUDSJETTET I, 36.) 

3. Endringer i skatteloven m.fl. (Kap. 9 Av
skrivningssatsen på forretningsbygg.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 15.1.92 
fra finansministeren vedr. behandling av 
kap. 9 før selvangivelsesfristen for 1991 ut
løper.) 
Ot.prp. 21, ref. O. tid. 216, Innst. O. 37, O. tid. 
273-274 (10.2.92), Besl. O. 47, L.tid. 29 
(20.2.92). Lov av 28. februar 1992. 
(l forslag- ikke bifalt.) 

4. Oppfølging av skattereformen 1992. (Kap. 
2 Arv og gaveoverføringer. Kap. 3 Skattes
pørsmål vedr. enkelte primærnæringer. 
Kap. 6 Norskkontrollerte selskaper i lavs
katteland. Kap. 7 Skatteregler for uten
landske skip under norsk drift. Kap. 8 
Fastsettelse av personinntekt for aksjonæ
rer ved utenlandsforhold. Kap. 9 Person
inntekt fra selskap - refusjonsordning og 
enkelte andre forhold. Kap. 11 Aksjege
vinstbeskatning -enkelte forhold knyttet 
til RISK-metoden. Kap. 14 Pensjonsfor
sikring etter skatteloven- tilskudd til pre
miefond. Kap. 16 Enkelte tillegg til og 
endringer av tidligere vedtak.) 
(Vedlegg til innst.: l Spørsmål fra finans
komiteen og de enkelte partier til finans
ministeren og finansministerens svar. 2 
Brev fra statsautoriserte revisorer Arthur 
Andersen & Co. 3 Brev fra advokatfirma 
Bugge, Arentz Hansen & Rasmussen. 4 
Brev fra Næringslivets Hovedorganisa
sjon. 5 Brev fra Norges Rederiforbund.) 
Ot.prp. 16, ref. O. tid. 142, Innst. O. 47, O. tid. 
371-409 (24.3.92), Besl. O. 59-66, L.tid. 36-42 
(9.4.92). Lov av 10. april1992. 
(8 forslag i Odelstinget, hvorav 7 ikke bi
falt og l fra Johan C. Løken pva. H sendt 
Stortinget (ikke bifalt). l forslag fra finans
komiteen sendt Stortinget (bifalt). 10 for
slag i Lagtinget- ingen bifalt.) 
(Jf. Il, 4 og IV, 1.) 

5. Regnskapsmessig behandling av skatt. 
(«Utsatt skatt metoden».) Om lov om end
ringer i aksjeloven, regnskapsloven og vis
se andre lover. 

(Særskilt vedlegg: NOU 1992: 13 Regn
skapsmessig behandling av skatt. Leder 
Viggo Hagstrøm.) 
Ot.prp. 67, ref. O. tid. 520, Innst. O. 77, O. tid. 
751-759 (9.6.92), Besl. O. 98, 99, 100, 101, 
L. tid. 63 (15.6.92). Lov av 26. juni 1992. 

6. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Uttaks- og tomtebeskatning, over
gangsregler til skattelovens § 43 annet 
ledd g, og til lov av 3. juli 1953 nr. 8 om be
tinget skattefritak; Unntak fra deling av 
inntekten i aksjeselskaper med mange ak
tive aksjonærer; Identifikasjon i forhold 
til eierkravet ved deling av selskapsinn
tekt; Fradrag for tap og tapsavsetninger; 
Endring i overgangsreglene for ikke-børs
noterte aksjer med virkning for adgangen 
tl å kreve fradrag for tap; Skattemessig be
handling av aksjer og andeler ved utflyt
ting; Beskatning av filialer som driver 
særskattepliktig virksomhet på norsk sok
kel; Renter ved for lite eller for mye innbe
talt terminskatt; Skatte frihet for Norsk 
Tipping NS og for tippegevinster; Skatte
fri ulempegodtgjørelse for norsk FN-per
sonell i det tidligere Jugoslavia; Formues
verdsetting av 8MB-noterte aksjer og an
deler i aksjefond; Diverse opprettinger.) 
Ot.prp. 64, ref. O. tid. 566, lnnst. O. 89, O.tid. 
901-918 (15.6.92), Besl. O. 115-124, L.tid. 69-
72 (19.6.92). Lov av 26. juni 1992. 
{lO forslag i Odelstinget, hvorav l om til
bakesending til komite av kap. 5 om tap
savsetninger - enstemmig bifalt, og l fra 
FrP sendt Stortinget (ikke bifalt). 2 forslag 
trukket. 3 forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak og Il, 5.) 

7. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Kap. 5 Fradrag for tap og tapsavset
ninger- Bloc-fondene.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 18. juni 
1992 fra Finans- og tolldepartementet 
vedr. anmodning om lovteknisk bistand.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 566, Innst. O. 96, O.tid. 
1006-1008 (19.6.92), Besl. O. 131, L. tid. 74-75 
(22.6.92). Lov av 26. juni 1992. (2 forslag i 
Odelstinget og 2 forslag i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 
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1992-93 
I . Budsjett-saker: 

l. A.Stortingets skattevedtak for inntekts
året 1993 m.m. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1990. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 769-939, 946-956 
(finansdebatt 2.11.-3.11.92). 
(19 forslag- ingen bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Helga Haugen om tiltak for 

aksjeselskap med aktive eiere, slik at disse 
ikke må gå over som passive eiere etter 
skattereformen, S .tid. 158-159 (14.10.92). 

2. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
morarenter på for sent innbetalt skatt og 
forskuddstrekk, S.tid. 159-160 (14.10.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i skattereglene for deltakere i 

sameie, ansvarlig selskap, kommandittsel
skap m.v. (Regler ved overgang fra brutto
ligning til nettoligning.) 
(Vedlegg: Departementets utkast til for
skrift om overgangsregler for deltakere i 
ansvarlige selskaper, kommandittselska
per m .v. etter (selskapsskatteloven) § 9-3. 
Vedlegg til innst.: Brev av 2.12.92 fra Nor
ges Rederiforbund til finanskomiteen og 
svar av 8.12.92 fra finansministeren til ko
miteen på oversendt brev fra Norges Rede
riforbund.) 

Ot.prp. 17, ref. O. tid. 239, Innst. O. 48, O. tid. 
363-366 (17 .12.92), Besl. O. 54, 55, 56, L . tid. 
25 (21.12 .92). Lov av 8. januar 1993. 
(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget 
ikke bifalt.) 

2. Endringer i skatteloven m.fl. (Gjeninnfø
ring av en AMS-ordning og opphevelse av 
ASG-ordningen, inntekts- og fradragsfø
ring av gevinst- og tapskonto, inntektsfø
ring av negativ saldo og av gevinst ved rea
lisasjon av ikke-avskrivbare driftsmidler, 
skattefritak for Statens nærings- og di
striktsutviklingsfond og Verdipapirsen
tralen, enklere skatteregler for buskap, 
fastsettelse av inngangsverdi på aksjer er
vervet ved fondsemisjon, omtale av sam
ordning av bostedsbegrepet i folkeregis
terloven, omtale av gjennomgående RISK
regulering, skatteregler for livsforsikrings
selskapers aksjegevinst, skattleggingen av 
særskattepliktige selskaper, skattemessig 
behandling av varelager i bokbransjen, ar
veavgiftsgrunnlaget for ikke-børsnoterte 
aksjer, forskriftsverket for skatterefor
men, diverse forslag tatt opp under be
handlingen i komiteen.) 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Brev av 26.11. fra 
finansministeren med oversikt over arbei
det med forskriftsverket for skatterefor
men.) 
Ot.prp. 29, ref. O.tid. 302, Innst. O. 52 , O. tid. 
385-392 (18.12.92), Besl. O. 60-65, L.tid. 26-
27 (21.12.92). Lov av 8. januar 1993. 
(7 forslag i Odelstinget- ingen bifalt.) 
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BERGVERK 

Omfatter bl.a.: Bergverkskonsesjoner, bergverksloven, geofysiske malmundersøkelser, gruvear
beidere, gruveåpninger, Norges geologiske undersøkelser, prospektering. 
Seogså: INDUSTRI 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Næringsdepartementet 
Budsjett-innst. S . 8, S .tid. 997-1074 
(30.11.89). 
Budsjett-kap.: 

943 3943 Norges geologiske undersøkelse 
944 3944 Bergvesenet 
945 International Union of Geological 

Science 
946 Utvikling av bergverksindustrien i 

Finnmark 
948 Prospektering etter malm, minera

lerm.v. 

Il. Alminnelige saker: 
l. Likviditetstilførsel til Fosdalens Berg

verks- Aktieselskab 
St.prp. 23, ref. S.tid. 71. 
(Trukket tilbake ved St.meld. 22.) 

2. Tilbakekalling av St. prp. nr. 23 (1989-90) 
Likviditetstilførsel til Fos dalens Berg
verks- Aktieselskab 
St.meld. 22, ref. S .tid. 264, Innst. S. 19, 
S.tid. 372 (15 .11.89). 

3. Næringsfond til Verran kommune samt 
førtidspensjonering for ansatte ved Fosda
lens Bergverks-Aktieselskab 
(Vedlegg til innst.: l. og 2. Brever av 4.12. 
og 7.12.89 fra Verran kommune, ordføre-

ren, til energi- og industrikomiteen. 3. 
Brev av 11.12.89 fra Næringsdepartemen
tet til komiteen.) 
St.prp. 46 , ref. S .tid. 967, Innst. S . 74, S.tid. 
1738- 1753 (18.12.89). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om fortsatt 

drift av Fosdalen Bergverk, S.tid. 320-321 
(8.11.89). 

2. Sp.spm. fra Inge Staldvik om å erstatte 
tapte arbeidsplasser ved Fosdalen Berg
verk , S .tid. 349-350 (15.11.89). 

3. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om Nye Fos
dalen Bergverk som fikk avslag på opp
startingstilskudd med begrunnelse i at 
staten slo det gamle bergverket konkurs, 
S.tid. 3603-3604 (23 .5.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Opphevelse av statens hjemfallsrett til 

bergverk etter lov nr. 16 av 14. desember 
1917 om erverv av vannfall, bergverk og 
annen fast eiendom m.v. (industrikonse
sjonsloven) 
Ot.prp. 54, ref. O.tid. 141, Innst. O. 66, O.tid. 
326-332 (7 .6.90), Besl. O. 66, L. tid. 27 
(13.6.90). Lov av 22 . juni 1990. 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 8, S.tid. 1573-1645 
(11.12.90). 
Budsjett-kap.: 

943 3943 Norges geologiske undersøkelse 
944 3944 Bergvesenet 

945 International Union of Geological 
Science 

946 Utvikling av bergverksindustrien i 
Finnmark 

948 Prospektering etter malm, minera
lerm.v. 

(l forslag fra H, KrF og Sp bifalt.) 
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n. Alminnelige saker: 
l. Opsjonsavtale om overdragelse av Rana 

Gruber AlS til de ansatte. 
(Vedlegg: l. Avtale av 7. mai 1991 vedrø
rende opsjon på overdragelse av statens 
aksjer i Rana Gruber AS. 2. Advokat An
ders E~khoffs brev av 8. aprill991 til Næ
ringsdepartementet.) 
St.prp. 86, ref. S.tid. 3361, Innst. S. 212, 
S.tid. 4241- 4248 (18.6.91). 
(2 forslag, hvorav l ikke bifalt og l fra Rag
na Berget Jørgensen sendt Regjeringen
se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

Bergverk 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Dagfinn Hjertenes om søknad 

om konsesjon for mineralutvinning fra 
Norwegian Tale Minerals AlS i Sogn og 
Fjordane, S.tid. 2487-2488 (20.2.91). 

2. Sp.spm. fra Erik Solheim om tiltak for å 
stoppe forurensningen av tungmetaller 
fra de nedlagte Løkken gruver, S.tid. 3692-
3693 (5.6.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S .tid. 1525-1588 
(3 .12.91). 
Budsjett-kap.: 

943 3943 Norges geologiske undersøkelse 
944 3944 Bergvesenet 
945 International Union of Geological 

Science 
948 Prospektering etter malm, minera

lerm.v. 

n . Alminnelige saker: 
l. Diverse endringer på statsbudsjettet for 

1991 vedrørende Næringsdepartementet. 
(Kap. 948 Prospektering etter malm, til
skudd til malmleting i Bidjovagge.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 845, lnnst. S. 74, S .tid. 
1945-1946 (17.12.91). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John G. Bernander om kart

legging av skjellsandressursene langs Ska
gerrakkysten, S.tid. 2889-2890 (18.3.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i kontinentalsokkelloven av 21. ju

ni 1963 nr. 12. (Endr. i lov av 21. juni 1963 
om vitenskapelig utforskning og undersø
kelse etter og utnyttelse av andre under
sjøiske naturforekomster enn petroleums
forekomster - delegering av konsesjons
myndighet til fylkeskommunene for opp
tak av skjellsand.) 
Ot.prp. 18, ref. O.tid. 155, Innst. O. 36, O. tid. 
274-275 (10.2.92), Besl. O. 48, L.tid. 29 
(20.2.92). Lov av 13. mars 1992. 
(l forslag - ikke bifalt.) 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 8, S.tid. 1785-1838 
(1.12.92). 
Budsjett-kap.: 

943 3943 Norges geologiske undersøkelse 
944 3944 Bergvesenet 
945 International Union of Geological 

Science 
948 Prospektering etter malm, minera

lerm.v. 

n. Alminnelige saker: 
l.Tilskot til AlS Bleikvassli Gruber. 

(Kap. 950 A/S Sydvaranger.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 9.6.93 fra 
Nærings- og energidepartementet til Si
gurd Holemark.) 

St. prp. 89, ref. S.tid. 4227 , lnnst. S. 236, 
S.tid. 4695-4699 (16.6.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om offentlig støtte og lov om endrin

ger i næringslovgivningen m.v. som følge 
av EØS-avtalen. (Opphevelse av ulike be
stemmelser som diskriminerer utenland
ske rettssubjekter ved erverv og utnyttel
se av bergrettigheter i Norge.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.10.92 fra 
Næringsdepartementet til energi- og indu
strikomiteen med rettelse av bestemmel
ser om bostedskrav.) 
Ot.prp. 73 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 16, O.tid. 75-97 (12.11.92), 
Besl. O. 12, L. tid. 6 (16.11.92). Lov av 27. no
vember 1992. 
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BffiLIOTEK OG LITTERATUR 

Omfatter bl.a.: Bibliotekloven, forlag, pliktavleveringsloven, Riksbibliotektjenesten, Statens bib
liotektilsyn. 
Se også: KULTUR, MASSEMEDIA, SPRÅK 

1989-90 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7 .12.89). 
Budsjett-kap.: 
331 3331 Riksbibliotektjenesten 384 3384 

Bibliotek- og litteraturformdl 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om en helhets

løsning i nasjonalbiblioteksaken, og opp
retting av selvstendig nasjonalbibliotek i 
Oslo, S .tid. 2452 (21.2.90). 

2. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om byrådet 
i Oslo som har vedtatt nedskjæringer i be
vilgningene til bøker i bibliotekene, S.tid. 
2513 (7 .3 .90). 

3. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om etable
ring av felles administrativ ledelse og eget 
styringsorgan for Nasjonalbiblioteket, 
S.tid. 2679-2680 (21.3.90). 

1990-91 
I . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utdannings- og forsk
ningsdepartementet og Kirke- og kultur
departementet. 
Budsjett-innst. S . 12, S .tid. 1699-1796 
(13.12.90). 
Budsjett-kap.: 

280 3280 Riksbibliotektjenesten 
326 3326 Bibliotek- og litteraturformdl 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om tiltak for 

å sikre barn god tilgang på bøker og biblio
tektilbud, S.tid. 2601 (6 .3.91). 

2. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om arbeidet 
med vedtaket om Nasjonalbiblioteket i Os
lo, S.tid. 3108-3110 (24.4.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet og Kulturdepar
tementet. 
Budsjett-innst. S . 12, S.tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
Budsjett-kap.: 

280 3280 Riksbibliotektjenesten 
326 3326 Bibliotek- og litteraturformdl 

2. Endring av St. prp. nr. l om statsbudsjettet 
for 1992 på noen kapitler under Kulturde-

partementet. (Kap. 326, forberedelse til 
etablering av et Nasjonalbibliotek.) 
St.prp. l. Tillegg 9, ref. S .tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 12, S.tid. 1623-1717 (5.12.91). 

U. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Johan C. Løken pva. H, FrP og 

SV oversendt fra Odelstinget 16. januar 
1992: «Stortinget ber Regjeringen fremme 
forslag om at bokhandlere gis adgang til å 
utgiftsføre ett eksemplar av hver boktittel 
på lager, ved første lagerføring.)) 



S.tid. 2187 (23.1.92) og ikke bifalt. 
(Jf. SKATTER IV, sak 3.) 

m. Spørsmål: 
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l. Sp.spm. fra Tore A . Liltved om fremleg
ging for Stortinget av forslag om prinsipp
vedtak om Nasjonalbibliotek i Oslo, S.tid. 
250-251 (16.10.91). 

Bibliotek og litteratur 

2. Sp.spm. fra Leiv Blakset om nedlegging 
av distriktsbokhandlar etter innføring av 
direkte sal av skulebøker frå forlaga, S. tid. 
3795-3796 (27.5.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet og Kulturdepar
tementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1842-1932 
(3.12.92). 

Budsjett-kap.: 
280 3280 Riksbibliotektjenesten 
326 3326 Bibliotek- og litteraturformdl 

(Anmodning om endr. i avskrivningsreg
ler for bøker.) 
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BILLIGHETSERSTATNINGER 

Se også: KLAGER TIL STORTINGET, STORTINGET, STORTINGETS OMBUDSMANN FOR 
FORVALTNINGEN 

1989-90 
U. Alminnelige saker: 

l. Billighetserstatninger av statskassen. (Er
statninger til incestofre.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 72, Innst. S. 58, S.tid. 
1627 (12.12.89). 

2. Billighetserstatninger av statskassen. 
St.prp. 70, ref. S.tid. 2609, Innst. S. 166, 
S.tid. 3577 (21.5.90). 

1990-91 
Il. Alminnelige saker: 

l. Billighetserstatninger av statskassen. 
St.prp. 41, ref. S.tid. 2207, Innst. S. 117, 
S.tid. 2849-2850 (9.4.91). 

2. Interp. fra Marie Lovise Widnes om tiltak 
for å bøte på skadeverknader pga. tapt 

skulegang under den siste verdskrigen i 
Finnmark. 
S.tid. 3000-3012 (16.4.91). 
(l forslag fra Marie Lovise Widnes sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

1991-92 
11. Alminnelige saker: 

l. Billighetserstatninger av statskassen. (Ge
nerelle spørsmål vedr. billighetserstat
ningsordningen; 2 anker ble tatt til følge.) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 748, Innst. S. 77, S.tid. 
1938-1939 (17 .12.91). 

2. Billighetserstatninger av statskassen. 
St.prp. 54, ref. S.tid. 2758, Innst. S. 168, 
S.tid. 3766 (26.5.92). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om billig

hetserstatning for en person som har vært 
feilplassert ved Emma Hjorts Hjem, S.tid. 
959-960 (20.11.91). 

2. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om fritt retts
råd for ofre for seksuelle overgrep også i de 
tilfelle hvor overgrepet skjedde før 1975, 
S.tid. 1598-1599 (4.12.91). 

1992-93 
Il. Alminnelige saker: 

!.Billighetserstatninger av statskassen. 
St.prp. 95 (1991-92), ref. S.tid. 3769 (1991-
92), Innst. S. 31, S.tid. 1117-1118 (13.11.92). 

2. Billighetserstatninger av statskassen. 
St.prp. 34, ref. S.tid. 2197, lnnst. S. 112, 
S.tid. 3258-3260 (1.4.93). 
(l forslag ikke bifalt.) 

3. Billighetserstatninger av statskassen. 
(Fremtidig presentasjon i form av resyme
er, l anke tatt til følge.) 
St.prp. 70, ref. S.tid. 3633, Innst. S. 215, 
S.tid. 4931-4932 (18.6.93). 

4. Billighetserstatninger av statskassen. 
(HIV-smittede blødere.) 
St.prp. 88, ref. S.tid. 4074, Innst. S. 220, 
S.tid. 4931-4933 (18.6.93). 
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BOLIGBYGGING 

Omfatter bl.a.: Boligbyggelagsloven, boligfinansiering, boligformidlingslaven, boligmarkedet, 
boligsamvirke, borettslaglaven, byfornyelse, forkjøpsrettlaven, husleielaven, hyttebygging, Nor
ges byggforskningsinstitutt, tomter. 
Se også: BYGNINGSVESEN, DEN NORSKE STATS HUSBANK, DISTRIKTSUTBYGGING 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 857-967 
(28.11.89). 
Budsjett-kap.: 
3575 Avdrag pd boligstøtte ytet av stats

bankene 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Børre Rønningen om å fram

skuve vedtekne offentlege byggeprosjekt 
for å motverke aukande arbeidsløyse og 
krise i bustadbygginga, S.tid. 1679-1680 
(13.12.89). 

2. Sp.spm. fra Hallvard Bakke om departe
mentets avslag på Bergen kommunes søk
nad om meldeplikt for leieforhøyelse i ut
leieboliger, S.tid. 2062-2063 (10.1.90). 

3. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om mins
tepensjonister i Molde som har fått huslei
eøkning på 25 % i trygdeboliger, S.tid. 
2073-2074 (17 .1.90). 

4. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om tiltak 
for å skape arbeidsplassar innafor bus
tadsektoren, S.tid. 2144-2145 (24.1.90). 

5. Sp.spm. fra Bjørn Tore Godal om utsettel
se av Oslo Byråds søknad om opphevelse 
av den gjenværende husleiereguleringen i 
byfornyelsesområder, S.tid. 2442 (21.2.90). 

6. Sp.spm. fra Eirin Faldet om husleieøkning 
på opptil250% på lokaler til næringsvirk
somhet i Oslo, S.tid. 2532-2533 (7.3.90). 

7. Sp.spm. fra Børre Rønningen om å gje 
Husbanken høve til å disponere ubrukte 
midlar til tilleggsfinansiering for uselde 
bustader i byfomyinga i Oslo, Bergen og 
Trondheim, S.tid. 2758-2759 (28.3.90). 

8. Sp.spm. fra Erna Solberg om likebehand
ling ved formuesfastsettelse for selveide og 
andelseide boliger, S. tid. 3401-3402 
(9.5.90). 

10. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om andelsei
ere i små leiligheter som betaler mer pr. 
kvadratmeter i innskudd og husleie enn 
andelseiere i store leiligheter, S.tid. 3602-
3603 (23.5.90). 

11. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 
om tiltak for å gjøre det lettere å bygge hyt
te i Finnmark, S.tid. 3618- 3620 (23.5.90). 

12. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om sterk 
prisøkning på eldrehybler på Lambertse
ter i Oslo, S.tid. 3695-3696 (30.5.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1475-1570 
(10.12.90). 
Budsjett-kap.: 

3575 Avdrag pd boligstøtte ytet av stats
bankene 

(l forslag fra H og FrP sendt Regjeringen
se REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Interp. frå Børre Rønningen om tiltak for å 

betre situasjonen for dei som har problem 
med d betjene bustadldna. 
S.tid. 2804-2822 (21.3.91). 
(3 forslag fra Børre Rønningen hvorav 2 ik
ke bifalt og l sendt Regjeringen - se RE
GJERING EN OVERSENDT 1.) 
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2. Forslag fra Kristin Clemet og Sverre Mau
ritzen om nytt boligfinanseringstilbud for 
etablerende. 
Dok. 8:34, ref. S.tid. 2982, lnnst. S. 215 (ik
ke-beh.), S . tid. 4137 (14.6.91). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kari Garmann om Husban

kens billigsalg av tvangsinnkjøpte boliger 
i Nord-Norge til feriehus, S.tid. 428-429 
(24.10.90). 

2. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om renteøk
ningen på «Albert-lånene» i Oslo, og kon
sekvenser for unge låntakere, S .tid. 560 
(14.11.90). 

3. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om støt
te til en familie i Steinkjer med et sterkt 
funksjonshemmet barn, som må selge sin 
bolig på tvangsauksjon, S .tid. 2775-2776 
(20.3.91). 

4. Sp.spm. fra Marie Brenden om initiativ til 
større satsing på bygging av utleieboliger, 
S.tid. 3397 (22.5.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring av lov 4. mars 1983 nr. 7 om eier

seksjoner (reglane om mishald). 
Ot.prp. 30, ref. O.tid. 345, lnnst. O. 52, O.tid. 
615-616 (11.6 .91), Besl. O. 77 , L.tid. 32 
(17 .6.91). Lov av 20. juni 1991. 

2. Endring i lov 29. april 1977 nr. 34om kom
munal forkjøpsrett til leiegårder og om en
dring i lov 4. februar 1960 nr. 2 om borett
slag. 
Ot.prp. 44, ref. O. tid. 406, Innst. O. 69 (ikke
beh.), O. tid. 616 (11.6.91). 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Kommunaldepartementet. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 24.10.91 fra 
Kommunaldepartementet om garanti
fond for nye boliger.) 
Budsjett-innst. S . 5, S .tid. 1305-1396 
(28.11.91). 
Budsjett-kap.: 

3575 Avdrag pd boligstøtte ytet av stats-
bankene 

(2 forslag sendt Regjeringen, hvorav l fra 
H, SV og KrF og l fra SV og Sp - se RE
GJERINGEN OVERSENDT I.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Kristin Clemet og Sverre Mau

ritzen om nytt boligfinansieringstilbud for 
etablerende. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 2.10.91 
fra Kommunaldepartementet.) 
Dok. 8:34 (1990-91), ref. S.tid. 2982 (1990-
91), Innst. S. 40, S.tid. 1305-1383, 1396 
(28.11.91). 
(3 forslag hvorav l forslag fra Kristin Cle
met pva. H, SV og KrF bifalt og l forslag 
fra Kristin Clemet pva. H og KrF sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I. En henstilling fra komiteen sen
des Regjeringen uten realitetsvotering.) 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1991 un
der Kommunaldepartementets forvalt
ningsområde. (Kap. 584 
Garantifond for nye boliger- post 70 kan 
overføres.) 

St.prp. 27, ref. S.tid. 1183, Innst. S. 53, 
S.tid. 1773 (9.12.91). 

3. lnterp. fra Børre Rønningen om strakstil
tak for gjeldstynga husstandar m.v. 
S.tid. 3482-3500 (7.5.92). 
(9 forslag, hvorav 6 fra Børre Rønningen 
pva. SV og 2 fra Solveig Sollie pva. KrF . 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT l. l forslag ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Sverre Mauritzen pva. Høyre 
oversendt fra Odelstinget 15. juni: «Stor
tinget ber Regjeringen om å vurdere de 
prinsipielt uheldige sider ved at boligbyg
gelagene forener roller som entreprenører, 
eier og selger med rollen som eiendoms
megler, og til å fremme forslag om tiltak og 
eventuelt endringer i lov som forhindrer 
en uheldig sammenblanding av disse rol
ler.» 
S .tid. 4358 (19.6.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Olav Lund om øking av hus

leien i borettslag etter utbedring av til
fluktsrom, S.tid. 1806 (11.12.91). 

2. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik, fram
satt av Odd Holten om en ordning der sta
ten dekker en del av utgiftene til utbedring 
av boliger, for å gi flere arbeid i bygge
bransjen, S.tid. 2612-2613 (19.2.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 29. april1977 nr. 34om kom

munal forkjøpsrett til leiegårder og om en-
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dring i lov 4. februar 1960 nr. 2 om borett
slag. (Sikring av forkjøpsrett for beboere 
ved eierskifte av leiegårder og fortsatt for
retningsdrift i bygg som overtas av borett
slag.) 
Ot.prp. 44 (1990-91), ref. O.tid. 406 (1990-
91), Innst. O. 13, O.tid. 140-142 (25.11.91), 
Besl. O. 13, L.tid. 12 (28.11.91). Lov av 20. 
desember 1991. 
(2 forslag fra FrP, henholdsvis i Odelsting 
og Lagting, ikke bifalt.) 

2. Endringar i lov 4. februar 1960 nr. l om bo
ligbyggelag, lov 4. februar 1960 nr. 2 om 
borettslag og enkelte andre lover. (Rett for 
boligbyggelag til å drive eiendomsmeg
ling, adgang for boligbyggelag til å bygge 
utleieboliger, krav til sikring av andelseie-

Boligbygging 

res midler i samband med omsetning av 
andeler i borettslag tilknyttet boligbygge
lag, midlertidig erverv av usolgte borett
slagsandeler for juridiske personer, kon
traktsmessig prisregulering ved overfø
ring av andeler.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 4.6.92 fra Kom
munaldepartementet vedr. erfaringer med 
boligbyggelag som eiendomsmeglere.) 
Ot.prp. 69, ref. O. tid. 566, lnnst. O. 93, O. tid. 
883-890 (15 .6.92), Besl. O. 109, L.tid. 68-69 
(19.6.92). Lov av 26. juni 1992. 
(3 forslag i Odelstinget, hvorav l fra H 
sendt Stortinget (ikke bifalt). 2 ikke bifalt. 
3 forslag i Lagtinget ingen bifalt.) 
(Jf. Il, 3 og 4.) 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kommunaldepartementet 
og Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til innst.: 2. Brev av 23. oktober 
1992 fra Kommunaldepartementet vedr 
korreksjoner til kap. 581.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap.: 
3575 Avdrag på boligstøtte ytet av stats

bankene 
581 Bolig- og bomiljøtiltak 

1401 Opplysningsvirksomhet, tilskudd 
til organisasjoner 

(l forslag fra Knut Risnes pva. KrF vedr. 
etableringslån Il sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1992 under 

Kommunaldepartementets forvaltnings
område. 
(Kap. 3575 Avdrag på boligstøtte ytet av 
stats bankene, nedskrivningsbidrag.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 42, 
S.tid. 1577-1615, 1662-1664 (26.11.92). 

2. Forslag fra Carl l. Hagen til etablering av 
en erstatningsordning for uskyldige ofre 
for den politisk bestemte tvangsbyfornyel
se. 
Dok. 8:1, ref. S.tid. 523, lnnst. S . 76, S.tid. 
2248-2251 (17 .12.92) og vedlagt protokol
len. 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. IV, l og STATSBUDSJETTET I, 32 .) 

3. Forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad og 
Anne Enger Lahnstein om tiltak for perso
ner i gjeldskrise på grunn av byfornyelse. 
Dok. 8:3, ref. S.tid. 1072, lnnst. S. 77, S.tid. 
2251 (17 .12.92) og vedlagt protokollen. 
(Jf. IV l og STATSBUDSJETTET I, 32.) 

4. Interp. fra Kristin Halvorsen om det nasjo
nale ansvar for å bedre levekårene for be
folkningen i indre Oslo øst. 
S.tid. 3353-3370 (22.4 .93). 
(l forslag fra Kristin Halvorsen pva. SV 
sendt Regjeringen - se REGJERING EN 
OVERSENDT 1.) 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av l . mars 1946 nr. 3om Den 

Norske Stats Husbank. (Hjemmel for Hus
banken til å delta i utenrettslige gjeldsfor
handlinger for borettshavere og boretts
lag.) 
Ot.prp. 23, ref. O. tid. 263, Innst. O. 45 , O. tid. 
303-315 (14.12.92), Besl. O. 41, L.tid. 20 
(21.12.92). Lov av 15. januar 1992. 
(Jf. Il, 2 og 3, STATSBUDSJETTET I, 32.) 

2. Endring i lov 4. mars 1983 nr. 7 om eier
seksjoner, lov 4. februar 1960 nr. l bolig
byggelag og lov 4. februar 1960 nr. 2om bo
rettslag. (Samordning av eierseksjonslo
vens misligholdsbestemmelser med 
tvangsfullbyrdelseslovens, forretningsfø
reravtale mellom borettslag og boligbyg
gelag, innføring av kjønnsnøytrale beteg
nelser.) 
Ot.prp. 40, ref. O.tid. 440, Innst. O. 68, O. tid. 
492-493 (29.3.93), Besl. O. 79, L .tid. 38 
(1.4.93). Lov av 30. aprill993. 
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BYGNINGSVESEN 

Omfatter bl.a.: Arealdisponering, bygg- og anleggsnæringene, byggeforskrifter, byggesaksbe
handling, eiendomsregulering, ekspropriasjonsrett, entreprenørloven, hotellbrannloven, kon
traktørvirksomhet, plan- og bygningsloven, tomtefesteloven. 
Se også: BOLIGBYGGING, KOMMUNER, LOKALFORVALTNING 

1989-90 
ID. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om tiltak for å 
stoppe kontraktørvirksomheten, S.tid. 
269-270 (1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om praktiserin
gen av plan-og bygningsloven, på bak
grunn av et pensjonistektepar som har fått 
regning fra kommunen for forbedring av 
kommunal vei forbi deres eiendom, S.tid. 
1633-1635 (13.12.89). 

3. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om nye regler 
for når fylkesmannen kan reise innsigelser 
mot reguleringsplan for hyttebygging i for
bindelse med hyttebygging i Kåveland, 
Lyngdal kommune, S.tid. 1671-1672 
(13.12.89). 

4. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om 
Fylkesmannen i Vestfolds avslag på byg
gesøknad i Sandefjord og rettssikkerheten 
under nåværende klageordning, S.tid. 
2096-2097 (17 .1.90). 

5. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om å rydde 
opp i de ulovlige arbeidsforholdene med 
leiearbeidere innen bygg-og anleggsbran
sjen, S.tid. 2327-2328 (7 .2.90). 

6. Sp.spm. fra Jørgen Kosmo om å rydde opp 
i det ulovlige «svarte» arbeidsmarked i 
byggebransjen, S.tid. 2449-2450 (21.2.90). 

7. Sp.spm. fra Inger Pedersen om å stoppe 
ulovlig ut- og innleiing av arbeidskraft i 
byggebransjen, S.tid. 2470 (21.2.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i plan- og bygningsloven 14. ju

ni 1985 nr. 77. Bestemmelser om konse
kvensutredninger 
Ot.prp. 69, ref. O.tid. 182, Innst. O. 47, O.tid. 
255-256 (29.5.90), Besl. O. 58, L.tid. 24 
(5.6.90). Lov av 15. juni 1990. 

1990-91 
Il. Alminnelige saker: 

l. Samtykke til ratifikasjon av ILO-konven
sjon nr. 167 og rekommandasjon nr. 175 
om tryggleik og helse i byggje- og anleggs
verksemd, vedtekne på arbeidskonferan
sen i Geneve 1988. 
(Vedlegg: Kommunaldepartementets brev 
til Arbeidsbyrået 2. aprill990. Arbeidsby
råets svar til Kommunaldepartementet l 7. 
mai 1990.) 
St.prp. 40, ref. S.tid. 2036, Innst. S. 94, 
S.tid. 2759 (14.3.91). 

2. Forslag fra Børre Rønningen, Eilef A. Me
land og Magnar Sortåsløkken om kontrak
tørvirksomheten. 
Dok. 8:25, ref. S.tid. 2682, Innst. S. 200 (ik
ke-beh.), S. tid. 4136 (14.6.91). 
(Jf. STATSBUDSJETTET Il, 14 og Il, l 
under 1991-92.) 

3. Forslag fra Tora Aasland Houg om virke
midler for å kunne nekte etablering av for
urensingsskapende kjøpesentre (og om ny 
vurdering av utbyggingstillatelse for kjø
pesenteret på Vinterbro.) 
Dok. 8:44, ref. S.tid. 3361, Innst. S. 197, 
S.tid. 4312-4315 (19.6.91). 
(Forslagene, med tilslutning fra KrF og 
Sp, ble ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om Miljøvern

departementet som har nektet Stavanger 
kommune å bruke større arealer til utbyg
gingsformål, S.tid. 550-551 (14.11.90). 

2. Sp.spm. fra Steinar Maribo om rikspolitis
ke retningslinjer som legges til grunn for 
vedtak om stopp av prosjektet Liertoppen 
næringspark, S.tid. 551-552 (14.11.90). 



-57-

3. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om å forhin
dre videre utbygging av kjøpesentre langs 
motorvegene, som på Tassebekk ved E18 i 
Vestfold, S.tid. 2059-2060 (16.1.91). 

4. Sp.spm. fra Jørgen Kosmo om Sivillovbo
kutvalgets arbeid med revisjon av tomte
festeloven og om festeavgifter, S . tid. 2223-
2224 (6.2.91). 

5. Sp.spm. fra Eva Finstad om hotellprosjekt 
i Nes kommune og uklarhet om saksbe
handlingen i forbindelse med frifylkeord
ningen, S .tid. 2701 (13.3.91). 

6. Sp.spm. fra Anne Aakervik om tiltak mot 
dårlig inneklima og sykdommer som følge 
av dette, S.tid. 2762-2763 (20.3.91). 

7. Sp.spm. fra Per Aunet om etablering av to 
nye kjøpesentre i Oslo tilfredsstiller miljø-
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krav til slike sentre, S.tid. 2768-2769 
(20.3.91). 

8. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om godkjenning av planer for et nytt kjø
pesenter på Vinterbro , S.tid. 3261 (8.5.91). 

9. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om rekla
masjonsfrist for mangler på 3 år i ny 
norsk standard for bygg- og anleggsarbei
der, S .tid. 3271 (8.5.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om godkjenning og drift av innretnin

ger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker. 
Ot.prp. 49, ref. O. tid. 406, Innst. O. 49, O. tid. 
409-410 (21.5 .91), Besl. O. 50, L.tid. 23 
(30.5.91). Lov av 7. juni 1991. 

1991-92 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Børre Rønningen, Eilef A. Me

land og Magnar Sortåsløkken om kontrak
tørvirksomheten. 
Dok. 8:25 (1990-91), ref. S.tid. 2682 (1990-
91), Innst. S. 22, S.tid. 1172-1173 (25.11.91). 
(Forslaget trekkes tilbake, jf. S .tid. 357 og 
359, på bakgrunn av et flertallsforslag ved
tatt under behandling av finanskomiteens 
Innst. S . 240, den 20 juni 1991. Jf. S . tid. 
4467 (1990-91).) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jens Marcussen, framsatt av 

Jan W. Nævestad om fastsetting av støy
verdi som kan sikre fortsatt drift for be
driften Glasshytta AlS i 'I\redestrand, 
S.tid. 38-39 (9 .10.91). 

2. Sp.spm. fra Per Aunet om stansing av ut
byggingen av Bryn stormarked, Oslo, 
S.tid. 40-41 (9.10.91). 

3. Sp.spm. fra Eirin Faldet om bruk av fir
maer som ikke følger arbeidslivets vanlige 
regler ved byggeprosjekter i forbindelse 
med OL, S.tid. 241-242 (16.10.91). 

4. Sp.spm. fra Tove Kari Viken, framsatt av 
Ragnhild Queseth Haarstad om manglen
de bruk av konsekvensanalyser ved store 
byggeprosjekter, S.tid. 328-329 (23.10.91). 

5. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om ar
beidskonflikt ved Norges Byggstandardi
seringsråd på grunn av manglende tariff
avtale, S.tid. 367-368 (30.10.91). 

6. Sp.spm. fra Helen Bøsterud om å hindre 
bruk av kontraktører ved bygningsopp
drag for Forsvaret, S.tid. 
927-928 (20.11.91). 

7. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Marianne Borgen om oppfølging av en
dring i plan- og bygningsloven for å styrke 
barn og unges rettigheter i den kommuna
le planlegging, S.tid. 2302-2304 (5.2.92). 

8. Sp.spm. fra Marit Nybakk om å påse at 
OL-utbyggingen skjer på en ryddig og for
skriftsmessig måte, S.tid. 2789-2790 
(11.3.92). 

9. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om en konse
kvensutredning i samsvar med plan- og 
bygningsloven før byggetillatelse gis for 
nytt rikshospital på Gaustadjordet, S .tid. 
3073-3074 (1.4.92). 

10. Sp.spm. fra Per Eggum Mauseth om en
dring av planer for bygging av nytt regje
ringskvartal og tinghus i Oslo sentrum, 
slik at de kan gi mer liv på gateplan, S.tid. 
3185-3186 (8.4.92). 

11. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om bruk av etableringsloven ved avslag på 
søknad om tilbygg til Maxi Eiendom A/S i 
Hamar, S .tid. 3195-3196 (8.4.92). 

12. Sp.spm. fra Anne Aakervik om bedre til
passing av bensinstasjonenes arkitektur 
til omgivelsene og lokal byggeskikk, S. tid. 
3775-3776 (27.5.92). 
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1992-93 
Il. Alminnelige saker: 

l.Den regionale planleggingen og arealpoli
tikken. 
(Vedlegg: Tettstedsutviklingen i Oslo-om
rådet 1955-1992. Vedlegg til innst.: l. 
Spørsmål om tiltakshavere for konse
kvensutredninger fra FrP til Miljøvernde
partementet av 5.5.93, med svar av 21.5.93. 
2. Notat av 24.5.93 til kommunal- og miljø
vernkomiteen vedlagt brev til komiteen 
fra advokat Odd Wisløff vedr. pukkverk 
ved Oreberg i Sande. 3.-4. Svarbrev av 7 .6. 
og 8.6.93 fra Miljøverndepartementet til 
komiteen.) 
St.meld. 31, ref. S .tid. 3173, Innst. S. 237, 
S.tid. 4573-4585 (15 .6.93). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om å be

tre rettstryggleiken for bygslarar, for å 
unngå urimelege bygsleavgifter når gamle 
kontraktar går ut, s .~id. 3441-3442 (28.4.93). 

2. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om Vegdi
rektoratets kontrakt om elektroarbeidet pd 
Vassum-tunnelen i As kommune med et 
firma som ikke oppfyller statens bestem
melser om antikontraktørklausulen, S.tid. 
3722-3723 (12.5.93). 

IV. Lovsaker: 
1.Lov om offentlig støtte og lov om endringer 

i næringslovgivningen m .v. som følge av 
EØS-avtalen. (Opphevelse av ulike be
stemmelser som diskriminerer utenland
ske rettssubjekter - bortfall av bosted
skrav i entreprenørloven og i håndverkslo
ven.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.10.92 fra 
Næringsdepartementet til energi- og indu
strikomiteen med rettelse av bestemmel
ser om bostedskrav.) 
Ot.prp. 73 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), lnnst. O. 16, O.tid. 75-97 (12 .11.92), 
Besl. O. 12, L.tid. 6 (16.11.92). Lov av 27. no
vember 1992. 

2. Forslag fra Marie Lovise Widnes og Lis
beth Ho land om midlertidig lov om forbud 
om heving av festeavgift for festekontrak
ter inngått før l. januar 1976- og som ikke 
har bestemmelse i seg om regulering av 
festeavgiften. 
Dok. 8:13, ref. O.tid. 393, Innst. O. 101, 
O. tid. 710-717 (23.5.93) og vedtatt sendt Re
gjeringen til utredning og uttalelse. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra H om 
avvisning ikke bifalt.) 
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DEN NORSKE KIRKE 

Omfatter bl.a.: Bispedømmer, geistlighet, kirkegårder, klokkerloven, konfirmasjonsloven, menig
hetsråd, organistlaven, prestegårdsloven, statskirkeordningen. 
Se også: TROSSAMFUNN 

1989-90 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7.12.89). 
Budsjett-kap.: 

219 Biskopene 
220 Presteskapet 
221 De praktisk-teologiske seminarer 
222 Nidaros domkirke m.m. 
223 De kirkelige rddene 
224 Prestegarder 
225 3225 Kirkedepartementets fond 

2475 5475 Opplysningsvesenets fonds skoger 
{l forslag fra Siri Frost Sterri pva. H, FrP, 
KrF og Sp, om kristent arbeid for blinde, 
bifalt.) 

D. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Kjell Borgen, Marit Nybakk, 

Jørgen Kosmo, Mary Kvidal og Inger Lise 
Gjørv om å be Regjeringen fremme en 
kongelig resolusjon om utvidet adgang til 
bruk av kirkebygg ved begravelser. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Svarbrev av 
26.3.90 fra Kirke- og kulturdepartementet 
til kirke- og undervisningskomiteen om 
Grunnlovens hjemmel for Kongens myn
dighetsutøvelse i kirkelig statsråd.) 
Dok. 8:28, ref. S.tid. 2506, Innst. S. 185, 
S.tid. 3665- 3682 (29.5.90). 
(l forslag fra Leiv Blakset pva. H, FrP, KrF 
og Sp om å avvise forslaget ble bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om en kom

munalt ansatt organist kan nekte å spille i 
en humanetikers begravelse, S. tid. 2043-
2044 (10.1.90). 

2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om forfø
yninger overfor biskop Kyrre Bremer som 
er medlem av en støttegruppe som skjuler 
en utvist asylsøker, S.tid. 2044 (10.1.90). 

3. Sp.spm. fra Marit Nybakk om tilsagn om 
statsstøtte til Menighetsfakultetets prak
tisk-teologiske seminar, S.tid. 2046-2047 
(10.1.90). 

4. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om beman
ningssituasjonen i menigheter på over 
5000 mennesker hvor det bare er en prest, 
S.tid. 2313-2314 (7 .2.90). 

5. Sp.spm. fra Ingvald Godal om å få fort
gang i salet av prestegardar, S.tid. 2451-
2452 (21.2.90). 

6. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om det er ri
meleg at staten dekker saksutgiftene til 
sokneprest Kørner, som ble fratatt sitt sok
neprestembete, S.tid. 2680 (21.3.90). 

7. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om tilbake
trekking av tilskudd til Kirkens Bymisjons 
natthjem for prostituerte, S.'tid. 2934-2935 
(4.4.90). 

8. Sp.spm. fra Syver Berge om gjennomfø
ringa av salet av prestegardar, S.tid. 3927-
3928 (6.6.90). 
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1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Kirke- og kulturdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1699-1796 
(13.12.90). 
Budsjett-kap.: 

350 Kirkelig administrasjon 
351 Presteskapet 
352 Det praktisk-teologiske seminaret 
353 Nidaros domkirke m.m. 
360 Prestegarder 
361 3361 Fondene under Opplysningsvese

nets/ond 
2475 5475 Opplysningsvesenets fonds skoger 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Human-Etisk Forbund, vedtatt 

til fremsettelse av Thor-Eirik Gulbrand
sen, Inger Pedersen, Anneliese Dørum, 

Theo Koritzinsky og Hanna Kvanmo, til 
endringer i Grunnlovens§§ 2, 9, 12, 21, 22, 
27 og 44 og om opphevelse av Grunnlo
vens§§ 4, 16 og 106 (opphevelse av statskir
keordningen). 
Dok. 12 (1987-88), forslag nr. 2, ref. S.tid. 73 
(23.10.89), lnnst. 66, S.tid. 2302-2303 
(8.2.91). 
(Pga. formelle feil ble forslaget enstemmig 
ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om handsaminga 

av salet av Brøttum prestegard på Rings
aker, S.tid. 2072 (16.1.91). 

2. Sp.spm. fra Finn Thoresen om kritikken 
mot sognepresten i Kvæfjord i Troms, og 
hvorvidt prester i slike tilfelle skal kunne 
fratas sin stilling, S.tid. 3716-3717 (5.6.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
Budsjett-kap.: 

294 Kirkelig administrasjon 
295 Presteskapet 
296 Det praktisk-teologiske seminaret 
297 Nidaros domkirke m.m. 
298 Prestegarder 
299 3299 Fondene under Opplysningsvese

nets/ond 
2475 5475 Opplysningsvesenets fonds skoger 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Human-Etisk Forbund om en

dring i Grunnlovens§ 2, vedtatt til fremset
telse av Anneliese Dørum, Thor-Eirik Gul
brandsen, Theo Koritzinsky og Tora Aas
land Houg. (Opphevelse av statskirkeord-

ningen og innarbeiding av menneskeret
tighetene.) 
Ref. S.tid. 3323 (10.4.92). 
(Jf. Dok. 12, forslag 3.) 

m.SpørsmU: 
l. Sp.spm. fra Anders Aune om etablering av 

et teologistudium i Tromsø på bakgrunn av 
bemanningssituasjonen for prestestillin
ger i Finnmark, S. tid. 374-375 (30.10.91). 

2. Sp.spm. fra Jon Lilletun om oppretting av 
en fast prestestilling ved Oslo kretsfengsel, 
S.tid. 2208-2209 
(29.1.92). 

3. Sp.spm. fra Odd Holten om tiltak for å 
bedre prestenes arbeidsforhold, S.tid. 
2951-2952 (25.3.92). 

4. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om begrun
nelse for at innløsningspriser for festetom
ter på Tune prestegård skal fastsettes ved 
frivillig voldgiftsskjønn, S.tid. 3940-3941 
(10.6.92). 
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1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet. Budsjett-innst. 
S. 12, S.tid. 1842-1932 (3.12.92). 
Budsjett-kap.: 

294 3294 Kirkelig administrasjon 
295 Presteskapet 
296 Det praktisk-teologiske seminaret 
297 3297 Nidaros domkirke m.m. 
298 Prestegarder 
299 3299 Fondene under Opplysningsvese-

nets/ond 
2475 5475 Opplysningsvesenets fonds skoger 
(l forslag fra A, med subsidiær støtte fra 
FrP, bifalt.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1992 un

der kapitler administrert av Kirke-, utdan
nings- og forskningsdepartementet. (Kap. 
295 Presteskapet, utgifter til vikartjenes
ter.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 1072, Innst. S. 72, 
S.tid. 2194- 2197 (14.12.92). 

2.Uten grenser. Om kirkelig betjening av 
nordmenn i utlandet. 
(Vedlegg: Den norske Sjømannsmisjon. 
Oversikt over utevirksomheten 1864-1993.) 
St.meld. 49, ref. S.tid. 4227 (7.6.93). 
(Ikke behandlet.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om statskir

kens bruk av Folkeregisteret som medlems
register fra l. januar 1993, S. tid. 2575-2576 
(3.2.93). 

2. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om planer 
om salg av Nøtterøy prestegård mot me
nighetens og kommunens ønske, S. tid. 
2932-2933 (10.3.93). 

3. Sp.spm. fra Peter Angelsen om Statens 
skogers kraftige økning av leieprisen på 
festetomter på prestegårdsgrunn i Saltdal 
kommune, S.tid. 3529-3530 (5.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 4. juni 1965 nr. l om hellig

dagsfreden. (Redaksjonelle endringer. 
Forslag fra Regjeringen om å omgjøre an
nen pinsedag til arbeidsdag ikke tilslut
ning.) 
Ot.prp. 101, ref. O.tid. 706-708, Innst. O. 
140, O.tid. 1044-1045 (15.6.93), Besl. O. 155, 
L. tid. 89 (18.6.93). Lov av 18. juni 1993. 
(l forslag om at saken sendes kirke- og un
dervisningskomiteen til behandling - ikke 
bifalt. l forslag om å fjerne skjærtorsdag 
som helligdag - ikke bifalt.) 
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DEN NORSKE STATS HUSBANK 

Omfatter bl.a.: Bostøtte, husbankloven. 
Se også: BOLIGBYGGING, BYGNINGSVESEN, DISTRIKTSUTBYGGING 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 822-845 
(27.11.89). 
Budsjett-kap.: 

5607 Renter av Husbankens grunnfond 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 857-967 
(28.11.89). 
Budsjett-kap.: 
580 Bostøtte 

2412 3574 Den Norske Stats Husbank 
(l forslag fra Børre Rønningen sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i Husbankens rente- og av

dragsvilkår og Husbankens bostøtteord
ning. (Heving av minstebeløpet og bortfall 
av bostøtte til privatfinansierte boliger.) 
(Vedlegg: Stortingets vedtak av 12. juni 
1972 om en ordning for bostøtte med sene
re endringer.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 650, Innst. S. 68, S.tid. 
1708- 1734 (18.12.89). 
( 6 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. sakene 2 og 3.) 

2. Endringer under Kommunal- og arbeids
departementets budsjett for 1989. (Kap. 
580 Bostøtte og kap. 2415 Den Norske 
Stats husbank.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 967, Innst. S. 67, S.tid. 
1734- 1735 (18.12.89). 
(Jf. forrige sak.) 

3. Verksemda til Den Norske Stats Husbank i 
1987 og 1988. 
(Vedlegg: 1-2. Husbankens årsmeldinger 
1987 og 1988. 3. Kontrollkomiteens beret
ninger for 1987 og 1988. Vedlegg til innst.: 

3 brev fra kommunaldepartementet datert 
4.4., 9.4 . og 20.4.90 til kommunal- og miljø
vernkomiteen om svar på spørsmål reist 
av komiteen.) 
St.meld. 28, ref. S.tid. 2297, Innst. S. 149, 
S.tid. 3366- 3389 (7 .5.90). 
(7 forslag, hvorav 2 ikke bifalt og 5 forslag 
sendt Regjeringen, henholdsvis 4 fra An
neliese Dørum pva. A og SV, og l fra An
neliese Dørum pva. A - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

4. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kommunal- og arbeidsdepartemen
tets forvaltning av statens eierinteresser i 
Selskapet for innvandrer- og flyktninge
boliger, Selskapet for industrivekstanlegg 
og Den Norske Stats Husbank i 1988. 
Ref. S .tid. 2037, Innst. S . 186, S.tid. 3712 
(30.5.90). 

5. Valg av 5 medlemmer med varamedlem
mer av kontrollkomiteen for Den Norske 
Stats Husbank . 
Innst. S. 223, S .tid. 4078 (11.6.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erna Solberg om initiativ til 

kartlegging av fordelingsvirkningene av 
rentesubsidier via Husbanken, S. tid. 2239-
2240 (31.1.90). 

2. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om å endre 
forutsetningene for å motta bostøtte i bo
kollektiv for eldre, S.tid. 2667- 2668 
(21.3.90). 

3. Sp.spm. fra Børre Rønningen om å gje 
Husbanken høve til å disponere ubrukte 
midlar til tilleggsfinansiering for uselde 
bustader i byfornyinga i Oslo, Bergen og 
Trondheim, S.tid. 2758-2759 (28 .3.90). 

4. Sp.spm. fra Aud-Inger Aure om endring i 
reglene slik at lavinntektsgrupper med 
andre typer lån enn Husbanklån kan få 
rett til bostøtte, S .tid. 3537-3538 (16.5.90). 

5. Sp.spm. fra Marie Brenden om endringer 
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slik at kommunene ikke får tap på Hus
bankens etablerings- og utbedringslån, 
S.tid. 3538-3539 (16.5.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av l. mars 1946 nr. 3om Den 

Norske Stats Husbank og i lov av 5. februar 
1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank. 

Den Norske Stats Husbank 

(Unntak fra reglene i forvaltningsloven for 
vedtak Husbanken og Landbruksbanken 
treffer om lån eller tilskudd, og hjemmel 
for departementet til å utarbeide forskrif
ter for klagebehandling.) 
Ot.prp. 68, ref. O.tid. 182, Innst. O. 55, O. tid. 
347 (7 .6.90), Besl. O. 70, L. tid. 27 (13.6.90). 
Lov av 29. juni 1990. 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1244-1271 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 

5607 Renter av Husbankens grunnfond 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Kommunaldepartementet. 
(Vedlegg til innst. Brev av 23.10.90 fra 
Kommunaldepartementet om korreksjon 
til St.prp. 1.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1475-1570 
(10.12.90). 
Budsjett-kap.: 
580 Bostøtte 

2412 3574 Den Norske Stats Husbank 
(Jf. STATSBANKER I, sak 4.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet 1990 under 

Kommunaldepartementets forvaltnings
område. (Kap. 2412 Den norske stats hus
bank.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 1191, Innst. S. 70, 
S.tid. 1904- 1905 (19.12.90). 

2. Interp. frå Børre Rønningen om tiltak for å 
betre situasjonen for dei som har problem 
med å betjene bustadlåna. 
S.tid. 2804-2822 (21.3.91). 
(3 forslag fra Børre Rønningen hvorav 2 ik
ke bifalt og l sendt Regjeringen- se RE
GJERINGEN OVERSENDT I.) 

3. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kommunaldepartementets forvalt
ning av statens eierinteresser i Selskapet 
for innvandrer- og flyktningeboliger, Sel
skapet for industrivekstanlegg og Den 
Norske Stats Husbank i 1989. 
Ref. S.tid. 1191, Innst. S. 136, S.tid. 3394 
(21.5.91). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kari Gannann om Husban

kens billigsalg av tvangsinnkjøpte boliger 
i Nord-Norge til feriehus, S.tid. 428-429 
(24.10.90). 

2. Sp.spm. fra Marie Brenden om initiativ til 
større satsing på bygging av utleieboliger, 
S.tid. 3397 (22.5.91). 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1021-1036 
(22.11.91). 
Budsjett-kap.: 

5607 Renter av Husbankens grunnfond 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1305-1396 
(28.11.91). 
Budsjett-kap.: 

580 Bostøtte 
2412 3574 Den Norske Stats Husbank 
(l forslag fra SV, KrF og Sp sendt Regje-

ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Suppleringsvalg av et varamedlem til kon

trollkomiteen for Den norske stats Hus
bank. 
Innst. S. 33, S.tid. 1185 (26.11.91). 

2. Forslag fra Kristin Clemet og Sverre Mau
ritzen om nytt boligfinansieringstilbud for 
etablerende. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Brev av 2.10.91 
fra Kommunaldepartementet.) 
Dok. 8:34 (1990-91), ref. S.tid. 2982 (1990-
91), Innst. S. 40, S.tid. 1305-1383, 1396 
(28.11.91). 
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(3 forslag hvorav l forslag fra Kristin Cle
met pva. H, SV og KrF bifalt og l forslag 
fra Kristin Clemet pva. H og KrF sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I. En henstilling fra komiteen sen
des Regjeringen uten realitetsvotering.) 

3. Endringer i Husbankens bostøtteordning. 
(Vedlegg: Stortingets vedtak av 12. juni 
1972 om en ordning for bostøtte med sene
re endringer, herunder forslag i denne pro
posisjonen. Vedlegg til innst. : Brev av 
21.11.91 fra Kommunaldepartementet.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 845, Innst. S. 39, S.tid. 
1305-1383, 1397 (28.11.91). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

4. Endringer på statsbudsjettet for 1991 un
der Kommunaldepartementets forvalt
ningsområde. (Kap. 580 Bostøtte.) 
St.prp. 27, ref. S.tid. 1183, Innst. S. 53, 
S.tid. 1773 (9.12.91). 

5. Interp. fra Børre Rønningen om strakstil
tak for gjeldstynga husstandar m.v. 
S.tid. 3482-3500 (7 .5.92). 
(9 forslag, hvorav 6 fra Børre Rønningen 
pva. SV og 2 fra Solveig Sollie pva. KrF 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. l forslag ikke bifalt.) 

6. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med departementenes forvaltning av sta
tens interesser i statsbedrifter, aksjesel
skaper og statsbanker i 1990. 
Ref. S.tid. 1521, Innst. S . 141, S.tid. 3672-
3673 (18.5.92). 

7. Verksemda til Den Norske Stats Husbank i 
1989 og 1990. 
(Vedlegg: Årsrapport og regnskap 1989 og 
1990. Vedlegg til innst.: Brev av 22 .5.92 fra 
Kommunaldepartementet til kommunal
og miljøvernkomiteen om låneutmålingen 
for etableringslån.) 
St.meld. 25, ref. S.tid. 2150, Innst. S . 177, 
S.tid. 3893-3896 (5.6.92). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Karin Lian om ny vurdering 

av kriterier for Etableringslån Il slik at 
flere med gjeldsproblemer kan refinansie
re sine lån, S.tid. 362-363 (30.10.91). 

2. Sp.spm. fra Børre Rønningen om avvik
ling av SIFBO, S. tid. 929-930 (20.11.91). 

3. Sp.spm. fra Børre Rønningen om pålegg til 
Husbanken om innstramming i utlåna, 
S.tid. 2289-2290 (5.2.92). 

4. Sp.spm. fra Per Eggum Mauseth om LOs 
forslag til tiltak for folk med store gjelds
problemer, blant annet et statsgarantert 
lån, S.tid. 2895-2896 (18.3.92). 

5. Sp.spm. fra Eilef A . Meland om Husban
kens avvikling av distriktsarkitektordnin
gen, S .tid. 2933-2934 (25.3.92). 

6. Sp.spm. fra Solveig Sollie om å legge fler
tallet av nye rådgivningsstillinger til de 
økonomiske rådgivningskontorene i stedet 
for til Husbanken, S.tid. 3349 (29.4.92). 

7. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om en
dring av regelverket for etableringstilskot 
for familiar med sterkt funksjonshemma 
born, S.tid. 3351-3352 (29.4.92). 

8. Sp.spm. fra Børre Rønningen om tilbake
trekking av signal frå Regjeringa om mel
lombels stans i tvangsauksjonar frå Hus
banken. (Trukket tilbake), S.tid. 3534 
(13.5.92). 

9. Sp.spm. fra Børre Rønningen om kvifor 
signal frå Regjeringa om mellombels stans 
i tvangsauksjonar i Husbanken vart trekt 
tilbake. (Trukket tilbake), S.tid. 
3685 (20.5.92). 

10. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om mulig 
ordning for Statens Landbruksbank for å 
åpne for mer aktiv holdning ved gjelds
problemer, S.tid. 3929 (10.6.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av l. mars 1946 nr. 3om Den 

Norske Stats Husbank . (Husbanken som 
midlertidig forvalter ved avvikling av Sel
skapet for innvandrer- og flyktningeboli
ger (SIFBO), hjemmel for å delta i gjelds
forhandlinger og ta tap i forbindelse med 
en gjeldsordningslov.) 
Ot.prp. 86, ref. O.tid. 621, Innst. O. 92, O.tid. 
894-898 (15.6.92), Bes!. O. 111, L.tid. 69 
(19.6.92). Lov av 26. juni 1992. 
(l forslag i Odelstinget- ikke bifalt.) 
(Jf. FORBRUKERSAKER IV, l og INN
VANDRERE Il, 4.) 
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1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S . 6, S.tid. 1187-1206 
(17.11.92). 
Budsjett-kap.: 

5607 Renter av Husbankens grunnfond 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Kommunaldepartementet. 
(Vedlegg til innst.: 2. Brev av 23. oktober 
1992 fra Kommunaldepartementet vedr. 
korreksjoner til kap. 2412.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap.: 

580 Bostøtte 
2412 3574 Den Norske Stats Husbank 
(l forslag fra Knut Risnes pva. KrF vedr. 
etableringslån Il sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1992 under 

Kommunaldepartementets forvaltnings
omrdde. (Kap. 2412 og 3574 Den Norske 
Stats Husbank, tilskudd til Husbankens 
risikofond.) 
St.prp. 23, ref. S .tid. 1186, Innst. S. 42, 
S .tid . 1577-1615, 1662-1664 (26.11.92). 

2. Endringer i Husbankens rente- og av
dragsvilkdr. 
(Vedlegg: Gjeldende Stortingsvedtak om 
rente- og avdragsvilkår for lån i Den Nor
ske Stats Husbank.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 1472, Innst. S . 46, 
S.tid. 1577-1615, 1664-1667 (26.11.92). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

3. Verksemda til Den Norske Stats Husbank i 
1991. (Ubenyttede etableringslånemidler.) 

St.meld. 11, ref. S.tid. 1783, Innst. S. 75, 
S.tid. 2243-2244 (16.12.92). 

4. Interp. fra Kristin Halvorsen om det nasjo
nale ansvar for å bedre levekårene for be
folkningen i indre Oslo øst. 
S.tid. 3353-3370 (22.4.93). 
(l forslag fra Kristin Halvorsen pva. SV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

5. Vdler kommune sender uttalelse datert 30. 
april1993 om ordningen med husbankldn 
til videre utlån. 
Ref. S.tid. 3633 (10.5.93), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt kommunal- og miljøvernkomiteen 
til orientering i samsvar med President
skapsbeslutning 12.5.93.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 

øking av Husbankens kvote for rentejuster
te lån (Husbank Il-lån), S.tid. 533-534 
(21.10.92). 

2. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om stat 
eller kommunes plikter i tilfeller hvor per
soner med gjeldsproblemer risikerer å mis
te boligen, S.tid. 1567-1568 (25.11.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av l. mars 1946 nr. 3om Den 

Norske Stats Husbank. (Hjemmel for Hus
banken til å delta i utenrettslige gjeldsfor
handlinger for borettshavere og borett
slag.) 
Ot.prp. 23, ref. O. tid. 263, Innst. O. 45, O. tid. 
303-315 (14.12.92), Besl. O. 41, L.tid. 20 
(21.12.92). Lov av 15. januar 1992. 
(Jf. BOLIGBYGGING Il, 2 og 3, STATS
BUDSJETTET l, 32.) 
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DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP AS 

Se også: ENERGI, OLJE, OLJEOMSETNING, OLJEUTVINNING 

1989-90 

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

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 997-107 4 
(30.11.89). 
Budsjett-kap.: 

5655 Aksjeutbytte fra STATOIL 

Il. Alminnelige saker: 
l. Statens samlede engasjement i petrole

umsvirksomheten i 1990. (§ lO-planen.) 
(Vedlegg: l. Statoils årsberetning og regn
skap 1988. 2. Statoils plan for virksomhe
ten, dell fremlagt i juli 1989, del2 fremlagt 
i november 1989. Vedlegg til innst.: l. Bre
ver av 16.1.90 fra komiteen til henholdsvis 

Statoil og Olje- og energidepartementet 
om enkelte spørsmål i forbindelse med hø
ringsmøte om St.meld. 23. 2. og 3. Svar
brev av 22.1. og 23.1.90 fra henholdsvis 
Statoil og Olje- og energidepartementet til 
komiteen.) 
St.meld. 23, ref. S.tid. 1619, Innst. S. 86, 
S.tid. 2256- 2282 (1.2.90). 
(4 forslag fra Petter Bjørheim hvorav 3 ik
ke bifalt og l sendt Regjeringen - se RE
GJERINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Olje- og energidepartementets for
valtning av statens eierinteresser i Den 
norske stats oljeselskap a.s. (Statoil) i 1988. 
Ref. S.tid. 2037, Innst. S. 175, S .tid. 4110 
(11.6.90). 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. (STATOILs rolle i norsk nærings
liv.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1645 
(11.12.90). 
Budsjett-kap.: 

5655 Aksjeutbytte fra STATOIL 

Il. Alminnelige saker: 
l. Statens samlede engasjement i petrole

umsvirksomheten i 1991. (§ lO-planen. En
dring i§ lO og i§ l i Statoils vedtekter- en
gasjement i annen næringsvirksomhet.) 

(Vedlegg: l. Statoil årsberetning og regn
skap 1989. 2.a Statoils plan for virksomhe
ten, del l framlagt i juli 1990. 2.b Statoils 
plan for virksomheten, del 2 framlagt i no
vember 1990.) 
St.meld. 28, ref. S.tid. 1570, Innst. S. 101, 
S.tid. 2724-2757 (14.3.91). 
(8 forslag - ingen bifalt.) 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Olje- og energidepartementets for
valtning av statens eierinteresser i Den 
norske stats oljeselskap a.s. (Statoil) i 1989. 
Ref. S.tid. 1192, Innst. S. 125, S.tid. 3166 
(3.5.91). 
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1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1525-1588 
(3.12.91). 
Budsjett-kap.: 

5655 Aksjeutbytte fra STATOIL 

n. Alminnelige saker: 
l. Statens samlede engasjement i petrole

umsvirksomheten i 1992. (§lO-planen- for
enklet meldingsopplegg.) 
(Vedlegg: l. Statoils årsberetning og regn
skap 1990. 2. Statoils plan for virksomhe
ten.) 
St.meld. 21, ref. S .tid. 1875, Innst. S. 104, 
S.tid. 2733-2745 (28.2.92). 
(2 forslag- ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om pålegg til 

Statoil om underjordiske parkeringsplas
ser ved bygging av forskningssenter på 
Rotvoll. (Trukket tilbake), S.tid. 40 
(9.10.91). 

2. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om å forsik
re at staten gjennom Statoil ikke vil bidra 
med hjelp til UNI Storebrand til overtakel
se av selskapet Skandia, S.tid. 2897 
(18 .3.92). 

3. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om manglen
de informasjon fra Statoils styreformann 
til de øvrige styremedlemmene i saken om 
Arve Johnsens «fallskjerm», S.tid. 3770-
3771 (27 .5.92). 

4. Sp.spm. fra Børre Rønningen om general
forsamlinga i Statoil vil ta initiativ til å re
forhandle pensjonsordninga til den tidle
gare direktøren, S.tid. 3771-3772 (27 .5.92). 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S . 8, S .tid. 1785-1838 
(1.12.92). 
Budsjett-kap.: 

5655 Aksjeutbytte fra STATOIL 
2. Endringer av forslag til statsbudsjett for 

1993 under Olje- og energidepartementet. 
(Statoildeltakelse i transportsystem fra 
Trollfeltet og drivverdighetstiltredelse for 
Peikfeltet.) 
St.prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 1472, Bud
sjett-innst. S. 8. Tillegg l, S.tid. 2171-2194 
(14.12 .92). 

n. Alminnelige saker: 
l. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 

med departementenes forvaltning av sta
tens interesser i statsbedrifter, aksjesel
skaper og statsbanker 1991. (Mongstadraf
fineriet.) 
Ref. S .tid. 956, Innst. S. 132, S .tid. 3844 
(14.5.93). 

2. Forslag fra Petter Bjørheim om endret ei
erstruktur i Statoil . (Overføring av aksjene 

til den norske befolkning og en «gyllen ak
sje» i Statoil.) 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Svarbrev fra Næ
rings- og energidepartementet, statsråden, 
til henholdsvis H v/Gunnar Fatland og 
FrP v/Petter Bjørheim.) 
Dok. 8:24, ref. S.tid. 3400, Innst. S. 230, 
S.tid. 4442-4449 (14.6.93). 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra H ikke 
bifalt.) 

m . Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om hvor

vidt forslag om nedlegging av Statoils lete
avdeling i Kristiansund er i tråd med mål
settingen om oppbygging av landbasert 
kompetanse, S.tid. 527-529 (21.10.92). 

2. Sp.spm. fra Solveig Sollie om Statoils be
slutning om ikke å bruke norsk C02-fri 
metanolprosess ved metanolfabrikken på 
Tjeldbergodden, S.tid. 1240-1241 
(18.11.92). 

3. Sp.spm. fra Leiv Blakset om å medverke 
til at Statoil si modernisering av tanksys
tema ikkje fører til nedlegging av bensin
stasjonar i distrikta, S.tid. 3978-3979 
(26.5.93). 
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DEPARTEMENTER 

Omfatter bl.a .: Offentlige utvalg, styrer og råd, statssekretærer. 
Se også: STATSADMINISTRASJON, STATSFORVALTNING 

1989-90 

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. 570-629 
(20 .11.89). 
Budsjett-kap.: 
1500 4500 Forbruker- og administrasjonsde

partementet 
1600 Finans- og tolldepartementet 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 654-696 
(21.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1100 4100 Landbruksdepartementet 
(l forslag fra Sigbjørn Ravnåsen pva. H , 
KrF og Sp, bifalt. ) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S .tid. 716-764 
(23.11.89). 
Budsjett-kap.: 
400 3400 Justisdepartementet 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S . 7, S.tid. 767-818 
(24.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1700 Forsvarsdepartementet 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet . 
Budsjett-innst. S. 5, S .tid. 857-967 
(28.11.89). 
Budsjett-kap.: 
500 Kommunal- og arbeidsdeparte

mentet 
1400 Miljøverndepartementet 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Næringsdepartementet og 
Olje- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 997-1074 
(30.11.89). 
Budsjett-kap.: 

900 Næringsdepartementet 
1800 4800 Olje- og energidepartementet 

7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S . 10, S.tid. 1155-1212 
(4.12.89). 
Budsjett-kap.: 
l 000 Fiskeridepartementet 

8. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Departementet for utviklingshjelp. (Ved
legg til St.prp. l for Utenriksdepartemen
tet: Oversikt over fast organiserte stillin
ger for utsendt personale ved de utenriks
ke fagstasjoner pr. l. januar 1990. Vedlegg 
til St.prp. l for Departementet for utvik
lingshjelp: l . Bosteds- og barnetillegg 
1.1.1989 for tjenestemenn ved de stedlige 
representasjoner. 2. Utetillegg for eksper
ter f.o.m. 1.9.1989.) 
Budsjett-innst. S . 3, S .tid. 1219-1260 
(4.12.89). 
Budsjett-kap.: 
100 3100 Utenriksdepartementet 

1200 Departementet for utviklingshjelp 
9. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1261-1360 
(5.12.89). 
Budsjett-kap.: 
600 3600 Sosialdepartementet 

10. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7.12.89). 
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Budsjett-kap.: 
200 3200 Kirke- og underoisningsdeparte

mentet 
300 Kultur- og vitenskapsdepartemen

tet 
11. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1541-1616 
(8.12.89). 
Budsjett-kap.: 
1300 Samferdselsdepartementet 

12. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag for 1990 vedrøren
de Administrasjon, Sivil luftfart og Post. 
(Kap. 1300, Havarikommisjonen i forbin
delse med flyulykken i Skagerrak.) 
St. prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 651, Budsjett
innst. S . 14, S .tid. 1541-1616 (8.12 .89). 
(Jf. II,sakene 2 og 3.) 

13. Opprettelse av et Arbeids- og administra
sjonsdepartement og et Familie- og forbru
kerdepartement. Sammenslåing av Uten
riksdepartementet og Departementet for 
utviklingshjelp. Opprettelse av et Utdan
nings- og forskningsdepartement og et 
Kirke- og kulturdepartement. 
(Vedlegg til innst.: l. Oversikt over flytting 
av stillinger UD/DUH/NORAD og over be
vilgningsmessige endringer ved sammen
slåing UD/DUH. 2. Oversikt over endrin
ger mellom de ulike kapitlene. Inntatt i 
innst.: Uttalelse fra utenriks- og konstitu
sjonskomiteen.) 
St. prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 967 , Budsjett
innst. S. 2. Tillegg l, S .tid. 1797-1833 
(19.12.89). 

n . Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning under kapittel 21, 

Statsrådet, til opprettelse av statsrådsem
bete, statssekretærembete og stilling som 
personlig sekretær for et nytt Arbeids- og 
administrasjonsdepartement. 
St.prp. 26, ref. S .tid. 72, Innst. S. 5, S .tid. 
263-264 (31.10.89). 

2. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1989 for Ad
ministrasjon, Sivil luftfart, Vegformål, 
Jernbanetransport, Post og Telekommuni
kasjonar. (Brundtland-regjeringa sitt 
framlegg. Nedlegging av utvalg, styrer og 
råd. Tilskudd til Havarikommisjonen i for
bindelse med flyulykken i Skagerrak.) 
(Vedlegg: Skriv med beriktigelse fra dep., 
ref. S.tid. 72 .) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 72 , Innst. S . 44, S .tid. 
1616-1619 (8.12.89). 
(Jf. neste sak.) 
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3. Endra løyvingsvedtak for 1989 for Sivil 
luftfart og om endring av forslag i St.prp. 
nr. 13 (1989-90) som gjeld Administrasjon, 
Sivil luftfart og Post. (Syse- regjeringas 
endringsframlegg. Endr. i forbindelse 
med Havarikommisjonens arbeid med 
flyulykken i Skagerrak.) 
St.prp. 33, ref. S.tid. 651, Innst. S . 44, S .tid. 
1616- 1619 (8.12.89). 
(Jf. sak 2 og I, sak 12.) 

4. Endringer på statsbudsjettet for 1989 un
der kapittel administrert av Departemen
tet for utviklingshjelp, Utenriksdeparte
mentet og Justisdepartementet. (Kap. 1200 
Departementet for utviklingshjelp -lønns
økning som følge av tariffoppgjøret 1989.) 
St.prp. 43, ref. S.tid. 967, lnnst. S . 61, S .tid. 
1683- 1689 (14.12 .89). 

5. Brev fra Statsministerens kontor datert 27 . 
desember 1989, om opprettelse av departe
menter, fordeling av departementene mel
lom statsrådets medlemmer og utnevnelse 
av statssekretærer. 
S.tid. 1949-1950 (4.1.90). 

6. Forslag fra Pål Atle Skjervengen om en li
beralisering av forskrifter om faglig ut
danning av 10. juni 1986, slik at den mono
polstillingen heismontørene har fått, opp
heves. 
Dok. 8:37, ref. S .tid. 2924, lnnst. S . 165, 
S.tid. 3491- 3495 (15.5.90). 
(2 forslag, henholdsvis fra FrP og SV, in
gen bifalt.) 
(Jf. Ill, 1.) 

7. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regn
skap vedkommende administrasjon av 
Svalbard for 1988. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. 
(Riksrevisjonens konstitusjonelle anteg
nelser.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst. brev av 21.3.90 fra 
Samferdselskomiteens fraksjoner.) 
Dok. l, ref. S .tid. 72, Innst. S. 142, S.tid. 
3569 (16.5.90). 

8. Statlige utvalg, styrer og råd m.v. l. januar 
- 31. desember 1989. 
St.meld. 7, ref. S.tid. 3061, lnnst. S. 232, 
S.tid. 4228- 4229 (12.6.90). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Børre Rønningen om eit utval 

til å sjå på tilhøva i heisbransjen hvor ar
beidstakar- og arbeidsgjevarsida i bran
sjen ikkje er med, S.tid. 2969-2970 (4.4.90). 

2. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om Utlen
dingsdirektoratets kritikk av Justisdepar
tementet for å gi negative signal når det 
gjeld asylsøkjarar, flyktningar og innvan
drarar, S .tid. 3559-3560 (16.5.90). 
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1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1002 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

800 Familie- og forbrukerdepartemen
tet 

1500 4500 Arbeids- og administrasjonsde-
partementet 

1600 Finans- og tolldepartementet 
{l forslag fra H og KrF om reduksjon på 
kap. 1500.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 1002-1049 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

400 3400 Justisdepartem-entet 
(l forslag fra H, KrF og Sp, bifalt.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1051-1097 
(1.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1700 Forsvarsdepartementet 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 9, S.tid. 1101-1144 
(3.12 .90). 
Budsjett-kap.: 
11 00 41 00 Landbruksdepartementet 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 1144-1191 
(3.12.90). 
Budsjett-kap.: 
l 000 Fiskeridepartementet 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg: Oversikt over stillinger for ut
sendt personale ved de utenrikske fagsta
sjoner pr. l. januar 1991.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1199-1243 
(4.12 .90). 
Budsjett-kap.: 

100 Utenriksdepartementet 
140 Administrasjon av utviklingshjel

pen 
(Komiteens innst. (A og SV) om bev. til et 
intemasjonalt klimafond, bifaltes.) 

7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Sosialdepartementet. 

Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1277-1356 
(6.12.90). 
Budsjett-kap.: 

600 3600 Sosialdepartementet 
8. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S . 14, S.tid. 1361-1423 
(7 .12.90). 
Budsjett-kap.: 
1300 Samferdselsdepartementet 

9. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Kommunaldepartementet 
og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S . 5, S .tid. 1475-1570 
(10.12.90). 
Budsjett-kap.: 

500 Kommunaldepartementet 
1400 Miljøverndepartementet 

10. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Næringsdepartementet og 
Olje- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S . 8, S.tid. 1573-1645 
(11.12.90). 
Budsjett-kap.: 

900 Næringsdepartementet 
1800 4800 Olje- og energidepartementet 

11. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utdannings- og forsk
ningsdepartementet og Kirke- og kultur
departementet. 
Budsjett-innst. S . 12, S.tid. 1699-1796 
(13.12.90). 
Budsjett-kap.: 

200 Utdannings- og forskningsdepar
tementet 

300 3300 Kirke- og kulturdepartementet 
12. Saldering av statsbudsjettet medregnet 

folketrygden 1991 . (Endringer i departe
mentsstrukturen.) 
St.prp. l. Tillegg 9, ref. S .tid. 1570, Bud
sjett-innst. S. Il (salderingsinnstillingen), 
S.tid. 1908-2000 (salderingsdebatt 
20.12.90). 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger m.v. under for

svarsbudsjettet for 1990. (Omgrupperings
proposisjon.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 699, lnnst. S. 48, S.tid. 
1097-1099 (1.12.90). 

2. Endringar på statsbudsjettet for 1990 un
der kapittel administrerte av Utenriksde
partementet. (Kap. 140 Administrasjon av 
utviklingshjelpen.) 
St. prp. 17, ref. S.tid. 770, Innst. S. 64, S.tid. 
1801-1807 (14.12.90). 

3. Endringer på statsbudsjettet for 1990 un-
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der diverse kapitler administrert av Justis
og politidepartementet. 
(Kap. 400 Lønn og godtgjørelser- utgifter 
til Scandinavian Star-utvalget og til Ut
markskommisjonen for Nordland og 
Troms.) 
St. prp. 16, ref. S.tid. 770, Innst. S. 63, S.tid. 
1902- 1903 (19.12.90). 

4. Endringar på statsbudsjettet for 1990 un
der Miljøverndepartementet. (Kap. 1400 
Miljøverndepartementet- beredskapsbev. 
ved akutte forurensningssituasjoner.) 
St. prp. 20, ref. S.tid. 770, Innst. S. 68, S.tid. 
1903-1904 (19.12.90). 

5. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regn
skap vedkommende administrasjonen av 
Svalbard for 1989. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. (Riks
revisjone-ns konstitusjonelle antegnelser.) 
Dok. l, ref. S.tid. 410, Innst. S. 126, S .tid. 
3166-3175 (3.5.91). 

6. Organisering og styring i utdanningssek
toren. 
(Departementet ansvar for statlige oppga
ver på nasjonalt nivå og et nasjonalt lære
middelsenter; nedlegging av nasjonale 
råd, herunder Grunnskolerådet, Rådet for 
videregående opplæring, Voksenopplæ
ringsrådet, Brevskolerådet og Samord-
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ningsutvalget for skoleutvikling; organisa
sjonenes og brukernes synspunkter gjen
nom konferanser og ad-hoc-utvalg; regio
nale statlige utdanningskontorer.) 
St.meld. 37, ref. S .tid. 2985, Innst. S. 186, 
S.tid. 4201- 4226 (18 .6.91). 
( 4 forslag - ingen bifalt.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om sen 

saksbehandling i departementet i en sak 
hvor en mor er fratatt sine barn etter be
søk på Skjeberg sosialkontor. (Trukket til
bake), S . tid. 732 (21.11.90). 

2. Sp.spm. fra Leiv Blakset om flytting av 
bygnings- og fornminnevernet frå Miljø
verndepartementet til Kulturdepartemen
tet, S.tid. 2061-2062 (16.1.91). 

3. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om gjennom
gang av arbeidsoppgavene til helseavde
lingen i Sosialdepartementet i sammen
heng med Helsedirektoratet, med sikte på 
ny organisasjonsstruktur, S.tid. 2242-2243 
(6.2.91). 

4. Sp.spm. fra Grete Knudsen om hva Kul
turdepartementet kan bidra med når det 
gjelder skolefritidsordninger, S. tid. 2600-
2601 (6.3.91). 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-fnnst. S . 2, S.tid. 691-747 
(14.11.91). 
Budsjett-kap.: 

800 Barne- og familiedepartementet 
1500 4500 Arbeids- og administrasjonsde

partementet 
1600 Finans- og tolldepartementet 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 749-789 
(15.11.91). 
Budsjett-kap.: 

400 3400 Justisdepartementet 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 9, S .tid. 791-842 
(18.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1100 4100 Landbruksdepartementet 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S. tid. 84 7-902 
(19.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1700 Forsvarsdepartementet 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
(Vedlegg til innst.: 3 brev fra Fiskeridepar
tementet, henholdsvis av 8.11. og 13.11.91 
og et brev referert av presidenten under 
debatten (S.tid. 988) vedr. forståelse av be
vilgningsreglementet.) 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 963-1019 
(21.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1000 Fiskeridepartementet 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdeparte
mentet: l. Oversikt over stillinger for ut
sendt personale ved de utenrikske fagsta
sjoner pr. l. januar 1992.) 
Budsjett-innst. S . 3, S.tid. 1096-1160 
(25 .11.91). 
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Budsjett-kap.: 
100 Utenriksdepartementet 
140 Administrasjon av utviklingshjel

pen 
7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1186-1263 
(26.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1300 Samferdselsdepartementet 

8. Endringer i Samferdselsdepartementets 
budsjettforslag m. v. for 1992. (Opphør av 
fribefordringsavtale med SAS.) 
St. prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 748, Budsjett
innst. S. 14, S.tid. 1186-1263 (26.11.91). 

9. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kommunaldepartementet 
og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1305-1396 
(28.11.91). 
Budsjett-kap.: 

500 Kommunaldepartementet 
1400 Miljøverndepartementet 

10. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1459-1520 
(2.12.91). 
Budsjett-kap.: 

600 3600 Sosialdepartementet 
11. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Næringsdepartementet og 
Olje- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1525-1588 
(3.12.91). 
Budsjett-kap.: 

900 Næringsdepartementet 
1800 4800 Olje- og energidepartementet 

12. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet og K ulturdepa r
tementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1623-1717 
(5.12.91). 

Budsjett-kap.: 
200 3200 Kirke-, utdannings- og forsknings

departementet 
300 Kulturdepartementet 

D. Alminnelige saker: 
l. Enkelte endringer i statsbudsjettet for 

1991 under Utenriksdepartementet. (Kap. 
100 Utenriksdepartementet, spesielle 
driftsutgifter i forbindelse med grensetvis
ten Jan Mayen/Grønland og oversettelse 
til norsk av EØS- avtalen.) 
St. prp. 24, ref. S.tid. 846, Innst. S. 67, S.tid. 
1856 (16.12.91). 

2. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regn
skap vedkommende administrasjonen av 
Svalbard for 1990. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. (Riks
revisjonens konstitusjonelle antegnelser.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 18. februar 1992 
fra Riksrevisjonen til kontrollkomiteen 
om aktuelle endringer etter fremleggelsen 
av Dok. l. Inntatt i innst.: Uttalelser fra 
fagkomiteene.) 
Dok. l, ref. S.tid. 386, Innst. S. 134, S.tid. 
3645-3672 (18.5.92). 
(3 forslag - ingen bifalt.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om anled

ning for Stortinget til å drøfte omorganise
ringen av Sosialdepartementet og Helsedi
rektoratet, S.tid. 954-955 (20.11.91). 

2. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om gjennom
gang av eksisterende departementsstruk
tur med sikte på bedre samordning og økt 
produktivitet, S.tid. 1952-1953 (18.12.91). 

3. Sp.spm. fra Terje Nyberget om ansettelse 
av en embetsmann i Justisdepartementet 
som har innrømmet «grovt pliktbrudd» i 
tidligere tjeneste, S.tid. 2452-2453 (12.2.92). 

4. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om statsrå
dens ansvar for å ordne opp i eventuell 
uryddig håndtering av saker i Justisde
partementet, S.tid. 2453-2454 (12.2.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 2, S .tid. 957-1013 
(4.11.92). 
Budsjett-kap.: 

800 Barne- og familiedepartementet 

1500 4500 Arbeids- og administrasjonsde
partementet 

1600 Finans- og tolldepartementet 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1016-1071 
(12.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1700 Forsvarsdepartementet 
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3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 1073-1117 
(13.11.92). 
Budsjett-kap.: 

400 Justisdepartementet 
4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 9, S .tid. 1132-1167 
(16.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1100 4100 Landbruksdepartementet 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
(Vedlegg til innst.: Brev datert oktober 
1992 fra Utenriksdepartementet til sjø
farts- og fiskerikomiteen vedr. midlertidig 
tilskuddsordning for deler av NOR-flåten.) 
Budsjett-innst. S. 10, S .tid. 1371-1409 
(20.11.92). 
Budsjett-kap.: 
l 000 Fiske1"idepartementet 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Utenriksdeparte
mentet: l. Oversikt over stillinger for ut
sendt personale ved de utenrikske fagsta
sjoner pr. l. januar 1993.) 
Budsjett-innst. S . 3, S.tid. 1417-1472 
(23.11.92). 
Budsjett-kap.: 

l 00 Utenriksdepartementet 
140 Administrasjon av utviklingshjel

pen 
7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Samferdselsdepa rtemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1473-1517, 
1519-1542 (24.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1300 Samferdselsdepartementet 

8. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag m.v. for 1993. 
(Opprettelse av en ekspedisjonssjefstil
ling.) 
(Vedlegg: Utkast til vedtekter for Tele-mo
bil AS.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 1072, Bud
sjett-innst. S. 14, S.tid. 1473-1517, 1519-
1542 (24.11.92). 

9. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kommunaldepartementet 
og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap.: 

500 Kommunaldepartementet 
1400 Miljøverndepartementet 

10. Opprettelse av et Nærings- og energide-

partement, et Kommunal- og arbeidsde
partement og et Administrasjonsdeparte
ment samt organiseringen av Sosialdepar
tementet. (Sammenslåing av Næringsde
partementet og Olje- og energideparte
mentet, samt overføring av arbeidsoppga
ver fra Utenriksdepartementet og Finans
departementet; overføring av arbeidsmar
kedspolitikken fra Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet til Kom
munal- og arbeidsdepartementet; omorga
nisering av Sosialdepartementet med to 
statsråder- en sosialminister og en helse
minister.) 
St. prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 956, Budsjett
innst. S. 6. Tillegg l, S.tid. l716 (27.11.92). 
og vedlagt protokollen. 
(Ukast til innst. forelagt de aktuelle fagko
miteer før avgivelse.) 

11. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 11, S .tid. 1722-1780 
(30.11.92). 
Budsjett-kap.: 

600 3600 Sosialdepartementet 
12. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Næringsdepartementet og 
Olje- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1785-1838 
(1.12.92). 
Budsjett-kap.: 

900 Næringsdepartementet 
1800 4800 Olje- og energidepartementet 

13. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet og Kulturdepar
tementet. 
Budsjett-innst. S . 12, S .tid. 1842-1932 
(3.12.92). 
Budsjett-kap.: 

200 3200 Kirke-, utdannings- og forsknings
departementet 

300 Kulturdepartementet 

n. Alminnelige saker: 
L Endringer av bevilgninger på statsbud

sjettet for 1992 under Finans- og tolldepar
tementet. (Kap. 1600 Finansdepartemen
tet, oppfølging av Balder Invest A/S' kon
kursbo og merutgifter vedr. utvalgsar
beid.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 1185, Innst. S . 62, 
S.tid. 1962-1963 (7 .12.92). 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1992 un
der diverse kapitler administrert av Bar
ne- og familiedepartementet. (Omdispone
ringer mellom kap. 800 Barne- og familie
departementet, kap. 84 7 Likestillingspoli
tisk forskning m .v., kap. 854 Tiltak i barne
og ungdomsvernet, kap. 856 Tiltak for 
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barn og unge og kap. 857 Ungdomsfor
mål.) 
St.prp. 26, ref. S .tid. 1472, Innst. S. 53, 
S .tid. 1963-1964 (7 .12.92). 

3. Endringer på statsbudsjettet for 1992 til 
Statens naturskadefond, Avlingsskade/on
det m.m. (Kap. 1100, ekstraordinært vedli
kehold av bygningsmassen på Adamstua 
for Norges veterinærhøgskole og Veteri
nærinstituttet.) 
St.prp. 21, ref. S.tid. 1186, Innst. S . 54, 
S.tid. 2053 (8.12.92). 

4. Diverse endringer på statsbudsjettet for 
1992 vedrørende Næringsdepartementet. 
(Kap. 900 Næringsdepartementet - til
leggsbev. til interimsadministrasjon ved 
etablering av Statens nærings- og distrikt
sutviklingsfond.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 1072, Innst. S . 80, 
S .tid. 2171-2190 (14 .12.92). 

5. Brev fra Statsministerens kontor datert 18. 
desember 1992 om opprettelse og nedleg
gelse av departementer, endringer i stats
råders virkefelt, utnevnelse av statssekre
tærer og departementsråder, S .tid. 2375 
(11.1.93). 

6. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regn
skap vedkommende administrasjonen av 
Svalbard for 1991. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. (Riks
revisjonens konstitusjonelle antegnelser.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 3.2.93 
fra Riksrevisjonen vedr. regnskapsrutine
ne i Sjøfartsdirektoratet, brev av 4.11.92 
fra Landbruksdepartementet og brev av 
29.4.93 fra landbrukskomiteen vedr. kjøp 
av Halle gård, brev av 29.4.93 fra energi
og industrikomiteen vedr. overordnet be
vilgningskontroll - Statkraft.) 
Dok. 1, ref. S.tid. 143, Innst. S. 174, S.tid. 
4008-4012 (27.5 .93). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om mang

lende offentlig tilgang til egne postjourna
ler for den politiske ledelsen i flere depar
tementer, og framtidige retningslinjer for 
departementenes journalføring, S.tid. 
2778 (17 .2.93). 

2. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om korrekt utgave av Overføringsutval
gets innstilling, S.tid. 3990-3991 (26 .5.93). 
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DISTRIKTSUTBYGGING 

Omfatter bl.a.: Bosettingsmønster, desentralisering, Distriktenes utbyggingsfond, etableringslo
ven, fraflytting, Lokaliseringsutvalget, regionalplaner, Selskapet for industrivekstanlegg (SI
VA), Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), utbyggingstiltak. 
Se også: BOLIGBYGGING, BYGNINGSVESEN, DEN NORSKE STATS HUSBANK, FYL
KER, FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI, INDUSTRIUTBYGGING, KOMMUNENES 
ØKONOMI, KOMMUNER, LOKALFORVALTNING 

1989-90 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.11.89 fra 
Kommunal- og arbeidsdepartementet til 
kommunal- og miljøvernkomiteen om 
korreksjon til St.prp. l om Selskapet for 
Industrivekstanlegg og om rentestøtte ved 
lån til furu.nkuloserammede bedrifter.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 857-967 
(28.11.89). 
Budsjett-kap.: 
550 Kommunale utbyggingstiltak 
551 Utbygging og næringsvirksomhet i 

distriktene 
552 Regional kompetanseutvikling 
553 Forsøk 

1463 Regional og lokal planlegging 
2413 3573 Distriktenes utbyggingsfond 
(2 forslag fra Sverre Mauritzen pva. H, KrF 
og Sp, bifalt.) 
(Jf. Il, sak 3.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Bygging av ny sementovn i Kjøpsvik. (Til

sagn til Aker A/S om investeringstilskudd 
over kap. 551.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 564, Innst. S. 59, S.tid. 
1621- 1626 (12.12.89). 

2. Endringer under Kommunal- og arbeids
departementets budsjett for 1989. (Kap. 
551, tilskudd til bedriftsutvikling, kap. 
552, omstillings- og utviklingsbev. til ensi
dige industrikommuner og etableringssti
pend, kap. 2413 Distriktenes Utbyggings
fond.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 967, Innst. S. 67, S.tid. 
1734- 1735 (18.12.89). 

3. Tiltakssone i Finnmark og Nord-Troms. 
(Vedlegg: l. Tiltakssoner i andre land. 2. 
Tiltakssoner i Storbritannia. 3. Samarbeid 
mellom 3 EF-land om tiltak for omstilling. 
Inntatt i innstilling uttalelse fra Kommu
nalkomiteen.) 
St.prp. 64, ref. S.tid. 2471, lnnst. S. 141, 
S.tid. 3211-3268 (26.4 .90). 
(8 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. Il, 8 og IV, l; SKATTER Il, 4 og FIS
KERIER Il, 6.) 

4. Interp. fra Dag Jostein Fjærvoll om om
stillingsbehov og utviklingstiltak for re
gionene Lofoten og Vesterålen. 
S.tid. 3417-3434 (10.5 .90). 
(l forslag fra Dag Jostein Fjærvoll pva. Pe
ter Angelsen, Thea Knutzen, Rolf Bendik
sen og seg selv, sendt Regjeringen- se RE
GJERINGEN OVERSENDT 1.) 

5. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kommunal- og arbeidsdepartemen
tets forvaltning av statens eierinteresser i 
Selskapet for innvandrer- og flyktninge
boliger, Selskapet for industrivekstanlegg 
og Den Norske Stats Husbank i 1988. 
Ref. S.tid. 2037, Innst. S. 186, S.tid. 3712 
(30.5.90). 

6. Direktoratet for statens skogers virksom
het i året 1988. Utflytting av hovedkonto
ret. (Lokalisering til Namsos.) 
St.meld. 45 , ref. S.tid. 3339, Innst. S. 205, 
S.tid. 3878- 3902 (5.6.90). 
(3 forslag om lokalisering av hovedkonto
ret til henholdsvis Mosjøen, Oslo og El ve
rum- ikke bifalt.) 

7. Budsjettmessige endringer i forbindelse 
med frikommuneforsøket i Aust-Agder og 
Nordland fylkeskommuner vedr. samord
ning av arbeidsmarkedsopplæring og næ
rings- og distriktspolitiske virkemidler. 
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St.prp. 108, ref. S.tid. 3658, Innst. S. 199, 
S.tid. 3972 (7 .6.90). 

8. «Framtid i Nord». Levekår og framtidsut
sikter i Nord- Troms og Finnmark. 
(Vedlegg: l. Tabeller og figurer. 2. Tele
kommunikasjoner og telematikkutvikling 
-oversikt over prosjekter i Nord- Troms og 
Finnmark.) 
St.meld. 32, ref. S.tid. 2471, Innst. S. 238, 
S.tid. 4114- 4150 (12.6.90). 
(3 forslag fra FrP - ikke bifalt. 4 forslag fra 
Inger Pedersen pva. A og SV og l forslag 
pva. A, 3 forslag fra Børre Rønningen pva. 
SV - alle sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. Il, 3.) 

9. Forslag fra Knut Hanselmann pva. FrP 
oversendt fra Odelstinget 7. juni 1990: 
«Stortinget ber Regjeringen om at innfø
ring av lokalt totalansvar ikke skal medfø
re en økning i antall stillinger i DU-syste
met. Nye stillinger i fylkene skal motsva
res av tilsvarende stillingsreduksjoner i 
DU sentralt.» 
S.tid. 4233-4234 (13.6.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt .) 
(Jf. IV, 2.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tom Thoresen om grensekom

munene i Østfold kan få benytte 15 % in
vesteringstilskudd under Distriktenes Ut
byggingsfond. (Trukket tilbake), S.tid. 346 
(15.11.89). 

2. Sp.spm. fra Reidar Johansen om tiltak for 
å forhindre at situasjonen rundt fiskebru
ket på Bugøynes fortsetter, og at liknende 
situasjoner oppstår i framtida, S.tid. 701-
702 (22 .11.89). 

3. Sp.spm. fra Syver Berge om planar for et
terbruken av Radio- og TV-senteret som 
skal byggjast i samband med OL på Lille
hammer, S.tid. 706 (22.11.89). 

4. Sp.spm. fra Bjørg Eikum Tang om ei vur
dering av at Oslo og Akershus får ca 1 05 
000 [leire innbyggjarar innan år 2005, 
S.tid. 2072-2073 (17.1.90). 

5. Sp.spm. fra Wenche Cumming, framsatt av 
Rolf Ketil Bjørn om fraflytting er et aktu
elt virkemiddel for å løse krisa i fiskeriene, 
S.tid. 2074-2075 (17.1.90). 

6. Sp.spm. fra Lodve Solholm om oppfølging 
av ei tverrpolitisk målsetjing om spreidd 
busetnad på Nordøyane i Møre og Roms
dal, S.tid. 2083-2084 (17 .1.90). 

7. Sp.spm. fra Jan Elvheim om å bidra til at 
statskontrollerte selskap/institusjoner blir 
lokalisert til Kyst-Norge, S.tid. 2140-2141 
(24.1.90). 

8. Sp.spm. fra Astrid Marie Nistad om det er 
føreteke endringar i konsesjonsvilkåra for 
Vestlandske Salslag sine anlegg i Sogndal 
og Nordfjordeid, S.tid. 2141-2142 (24.1.90). 

9. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om å satse 
sterkere på kommunale næringsfond og 
regionale fond, S.tid. 2142-2143 (24.1.90). 

10. Sp.spm. fra Anders Aune om støtteord
ning til folk som har måttet flytte fra Sylte
fjord og andre mindre steder, S. tid. 2367 
(14.2 .90). 

11. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om å legge 
frem for Stortinget en analyse av konse
kvenser av sentralisering kontra desentra
lisering, S.tid. 2441-2442 (21.2 .90). 

12. Sp.sprn. fra Aud-Inger Aure om omgjøring 
av Distriktenes Utbyggingsfond til et rent 
Nord-Norge-fond, og konsekvenser for de 
øvrige deler av Distrikts-Norge, S. tid. 
2445 (21.2.90). 

13. Sp.spm. fra Inge Staldvik om Li-Vilt som 
ikke fikk økt sin importkvote på viltkjøtt, 
og hensynet til distriktsarbeidsplasser og 
foredling av lokale råvarer ved fordeling 
av importkvoten, S.tid. 2454-2455 (21.2.90). 

14. Sp.spm. fra Odd Holten om reduksjon i di
strikts kostnadene på flyreiser, transport
støtte m.v. for å skape mest mulig like kon
kurranseforhold i distriktene, S . tid. 2779-
2780 (28.3 .90). 

15. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tilskud
det til STK Alcatel i Namsos for å skape 
nye arbeidsplasser, og å unngå slik unødig 
subsidiering, S.tid. 3314-3315 (2.5 .90). 

16. Sp.spm. fra Mary Kvidal om nedlegging 
av Norsk Institutt for by- og regionforsk
ning (NIBR) - Midt-Norge i Trondheim, 
S.tid. 3711-3712 (30 .5.90). 

IV. Lovsaker: 
L Tiltakssone i Finnmark og Nord-Troms -

lovendringer. (Fordobling av finnmarks
fradraget.) 
Ot.prp. 32, ref. O.tid. 82, Innst. O. 33, O.tid. 
130-132 (27.4.90), Besl. O. 35, L.tid. 16 
(8.5.90). Lov av 25. mai 1990. 
(l forslag fra Anders Aune pva. H, KrF, Sp 
og seg selv om endr. i distriktsskatteloven 
- ikke bifalt. l forslag fra A i Odelsting og 
Lagting om høyere inntektsfradrag- ikke 
bifalt.) 
(Jf. Il, 3.) 

2. Endringar i lov om Distriktenes utbyg
gingsfond. - Innføring av lokalt totalan
svar og tapsansvar. 
Ot.prp. 63, ref. O.tid. 179, Innst. O. 64, O.tid. 
333-340 (7.6.90), Besl. O. 68, L.tid. 27 
(13.6.90). Lov av 29. juni 1990. 
(l forslag fra Knut Hanselmann pva. FrP
sendt Stortinget- se Il, 9.) 
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1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Kommunaldepartementet 
og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1475-1570 
(10.12.90). 
Budsjett-kap.: 
550 Kommunale utbyggingstiltak 
551 Utbygging og næringsvirksomhet i 

distriktene 
552 Regional kompetanseutvikling 
553 Forsøk 

1463 Regional og lokal planlegging 
2413 3573 Distriktenes utbyggingsfond 
(l forslag fra KrF og Sp, bifalt.) 

11. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet 1990 under 

Kommunaldepartementets forvaltnings
område. (Kap. 550 kommunale utbyg
gingstiltak, kap. 551 Utbygging av næ
ringsvirksomhet i distriktene, kap. 552 Re
gional kompetanseutvikling, kap. 553 For
søk - billighetserstatning til vassdrag
skommuner- tilskudd til etterbruksfond.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 1191, Innst. S. 70, 
S.tid. 1904- 1905 {19.12.90). 

2. Forslag fra Anders Talleraas, Per-Kristian 
Foss og Arne Skauge om tiltak for bedret 
egenkapitaltilgang for norsk næringsliv. 
Dok. 8:8, ref. S.tid. 737, lnnst. S. 100, S.tid. 
2616-2630 (7 .3.91). 
(5 forslag- ingen bifalt.) 

3. Interp. fra Inger Pedersen om å overdra 
statlige eiendommer til kommunene som 
virkemiddel i distriktspolitikken. 
S.tid. 2796-2804 (21.3.91). 
(l forslag fra Inger Pedersen oversendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT!.) 

4. Kystens utviklingsmuligheter. «På rett 
kjøl.» (Virkninger av befolkningsreduk
sjon for levekårene; næringsstruktur og 
sysselsetting; fiskerinæringen; havbruk; 
petroleumsvirksomheten; utvikling av et 
variert sysselsettingstilbud.) 
(Vedlegg: l. Tabeller og figurer. 2. Defini
sjoner etc.) 
St.meld. 32, ref. S.tid. 2717, Innst. S. 207, 
S .tid. 4107- 4135 (14.6.91). 
(l forslag fra Peter Angelsen og Dag Jos
tein Fjærvoll sendt Regjeringen - se RE
GJERINGEN OVERSENDT 1.) 

5. Verksemda til Distriktenes Utbyggings
fond, Lokaliseringsutvalg og SIVA i 1988 
og 1989. 
(Vedlegg: 1-2. Distriktenes Utbyggings
fond - årsmelding 1988 og 1989. 3. Lokali-

seringsutvalget- årsmelding 1988. 4-5. SI
VA- årsmelding 1988 og 1989.) 
St.meld. 44, ref. S.tid. 3135, lnnst. S. 199, 
S.tid. 4135- 4136 (14.6.91). 
(2 forslag - ikke bifalt.) 

6. Heving av tapsandel og reduksjon av ga
rantiramme under Distriktenes Utbyg
gingsfond. 
St.prp. 98, ref. S.tid. 3906, Innst. S. 216, 
S.tid. 4136 (14.6.91). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

7. Røros kommune sender uttalelse datert 6. 
juni 1991 vedrørende distriktenes usikre 
situasjon. 
Ref. S.tid. 4492 (20.6.91), og vedlagt proto
kollen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Børre Rønningen om Distrik

tenes Utbyggingsfond sitt einsidige enga
sjement i EF-saka, ved å stå bak ein rap
port tinga av Europabevegelsen, S.tid. 67 
(10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Anders Aune om om å bidra til 
at intensjonene i Forsvarets Finnmarks
pakke blir oppfylt i praksis, S.tid. 443-444 
(24.10.90). 

3. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om 
flytting av Statens skoger til Namsos, 
S.tid. 536-537 (14.11.90). 

4. Sp.spm. fra Odd Holten om å gi Halden og 
indre Østfold status som DU-område, S.tid. 
706-707 (21.11.90). 

5. Sp.spm. fra Svein Alsaker om snarlig av
klaring av saken vedrørende Hardanger
broen, der DU-midler er en viktig del av lå
nefinansieringen, S.tid. 723 (21.11.90). 

6. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om etablering 
av et laboratorium for filmfremkalling i 
Mo i Rana med støtte fra Distriktenes Ut
byggingsfond, S.tid. 2475-2476 (20.2.91). 

7. Sp.spm. fra Mary Kvidal om etablering av 
nasjonalt husflidssenter på Røros, S.tid. 
2571-2572 (6.3.91). 

8. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om nye krav til 
arrangørar av alpin World Cup, som vil 
stenge ute fleire vintersportssentra i No
reg og gi uheldige distriktspolitiske kon
sekvensar, S.tid. 2712-2713 (13.3.91). 

9. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om sikring 
av kommunale næringsfond mot økono
misk kriminalitet, S.tid. 2890-2891 
(10.4.91). 

10. Sp.spm. fra Wenche Cumming, framsatt av 
Rolf Ketil Bjørn om Distriktenes Utbyg
gingsfonds støtte til krav fra firmaet 
Kropfmuehl, som eier Skaland Grafit
verk, S. tid. 3048 (17.4.91). 
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11 . Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om ut
talelser om videreføring av Norges di
striktspolitikk ved en EØS- avtale, S.tid. 
3071-3072 (17 .4.91). 

IV. Lovsaker: 
l . Forslag om opprettelse av sentralskatte

kontor og opphevelse av distriktsskattelo-

ven og lov om skattefrie fondsavsetninger, 
m .v. 
Ot.prp. 15, ref. O. tid. 123, Innst. O. 17, O.tid. 
184-196 (17 .12.90), Besl. O. 20 og 21, L.tid. 
11 (20 .12.90). Lover av 21. desember 1990. 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
L Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Kommunaldepartementet 
og Miljøvemdepa rtementet. 
Budsjett-innst. S . 5, S .tid. 1305-1396 
(28.11 .91). 
Budsjett-kap.: 

550 Kommunale utbyggingstiltak 
551 Utbygging og næringsvirksomhet i 

distriktene 
552 Regional kompetanseutvikling 
553 Forsøk 

1463 Regional og lokal planlegging 
2413 3573 Distriktenes utbyggingsfond 
(l forslag fra SV, KrF og Sp sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Omstilling i Ringsaker. Tilskudd til perso

nalutviklingsselskap. (Moelv Personalut
vikling A/S.) 
St.prp. 55, ref. S.tid. 2701, Innst. S . 125, 
S.tid. 3056-3060 (31.3.92). 

2. Distriktspolitisk redegjørelse av kommu
nalministeren. (Utfordringer som følge av 
økt internasjonalisering, næringsutvik
ling i distriktene, samordning av sektorpo
litikken, utflytting fra utkantkommunene, 
angrepene på distriktspolitikken og for
holdet til internasjonale avtaler som EØS 
og GATT, funksjonsfordeling mellom lo
kalt og sentralt nivå, kritikken av fylkes
kommunenes rolle i forvaltningen av de 
bedriftsrettede virkemidlene, innføringen 
av lokalt totalansvar fra 1991 og underfor
bruket i rammene for lån og garantier i 
DU-systemet, Statens nærings- og di
striktsutviklingsfond.) 
S .tid. 3476-3482 (7.5.92), S.tid. 3597-3635 
(debatt 15.5.92). 
( 4 forslag- ingen bifalt.) 

3. Forslag fra Tora Aasland Houg og Børre 
Rønningen om omorganisering av virke
midlene til industri- og næringsliv. 
Dok. 8:61 (1990-91), ref. S.tid. 32, Innst. S. 

190, S.tid. 3913 (9 .6.92) og enstemmig ved
lagt protokollen. 
(Jf. IV, l og Il, 6.) 

4. Forslag fra Helga Haugen pva. KrF og Sp 
oversendt fra Odelstinget 9. juni 1992: «Di
striktenes Utbyggingsfond fortsetter som et 
statlig næringsfond i fylkene underlagt 
Kommunaldepartementet.» 
S .tid. 4201 (17 .6.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

5. Forslag fra Øystein Hedstrøm pva. FrP 
oversendt fra Odelstinget 9. juni 1992: 
«Stortinget ber Regjeringen fremme de 
nødvendige forslag for å avvikle Distrikte
nes Utbyggingsfond, Industrifondet og 
Småbedriftsfondet.» 
S.tid. 4202 (17 .6.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

6. Forslag fra Tora Aasland Haug pva. SV 
oversendt fra Odelstinget 9. juni 1992: 
«Stortinget ber Regjeringen utvikle de re
gionale virkemidlene etter modell av re
gionale utviklingsselskaper, slik det er 
skissert i Dokument nr. 8:61 for 1990-91 
Om organisering av virkemidlene til indu
stri og næringsliv.» 
S.tid. 4202 (l 7 .6.92) og sendt Regjeringen. 
(Jf. sak 3 og IV, 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om sikring av 

de opprinnelige forutsetninger for Kompe
tansesenteret for husflid på Røros, S .tid. 
238 (16.10.91). 

2. Sp.spm. fra Aud-Inger Aure om skattefri
tak for investeringstilskudd fra kommuna
le næringsfond, S.tid. 245-246 (16 .10.91). 

3. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om bevilgnin
ger fra Distriktenes Utbyggingsfond til 
oppstarting av nye betongfabrikker, S.tid. 
1592-1593 (4 .12.91). 

4. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om innlem
ming av Ringsaker kommune i Distrikte
nes Utbyggingsfonds virkeområde, S.tid. 
1949-1950 (18.12.91). 

5. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om støtte til 
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Moelven Brug gjennom Distriktenes Ut
byggingsfond mens konkurrenten Block 
Watne må gå til oppsigelser, S.tid. 2124-
2125 (15.1.92). 

6. Sp.spm. fra Britt Barkestad om fortsatt 
DU-status for Sveio kommune, S.tid. 2125 
(15.1.92). 

7. Sp.spm. fra Terje Nyberget om støtte fra 
Distriktenes Utbyggingsfond til A/S Tre
produkt og Limbo A/S i Harstad, så seriø
se virksomheter må innskrenke og si opp 
ansatte, S. tid. 2288-2289 (5 .2.92). 

8. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad, 
framsatt av Brit Vingelsgaard Ryen om 
når stortingsmelding om utflytting av 
statlige institusjoner fra Oslo blir lagt 
fram, S .tid. 2290-2291 (5 .2.92). 

9. Sp.spm. fra Helga Haugen om ordning 
med kommunale næringsfond der kom
muner som gikk sammen om regionale 
løsninger, kunne få 50 % ekstra, S.tid. 
2610-2611 (19.2.92). 

10. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om hvilke di
striktspolitiske virkemidler som ikke an
ses å være fullt forenlig med en EØS-avta
le, S.tid. 2880-2881 (18.3 .92). 

11. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om vedtak 
om å legge hovedkontoret for Norway 
Crafts til Røros, S.tid. 3074-3075 (1.4.92). 

12. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om bruk av etableringsloven ved avslag på 
søknad om tilbygg til Maxi Eiendom A/S i 
Hamar, S .tid. 3195-3196 (8 .4.92). 

13. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om støtte 
fra Distriktenes Utbyggingsfond til Lerum 
Gruppens utvidelsesplaner innen mineral
vannsektoren, S.tid. 3352-3352 (29.4.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om Statens nærings- og distriktsutvik

lingsfond. (Vedlegg: Utkast til innst. fore
lagt finanskomiteen og kommunal- og 
miljøvernkomiteen før avgivelse.) 
Ot.prp. 57, ref. O. tid. 462, lnnst. O. 78, O. tid. 
760-802 (9 .6.92), Besl. O. 103, L.tid. 63-64 
(15.6.92). Lov av 3. juli 1992. 
(6 forslag i Odelstinget - sendt Stortinget, 
hvorav 5 ikke bifalt og l fra Tora Aasland 
Houg sendt Regjeringen. l forslag i Lag
tinget fra FrP, SV, KrF og Sp om å henleg
ge lovforslaget- ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 3-6.) 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kommunaldepartementet 
og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S .tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap.: 

550 Lokal næringsutvikling 
552 Regional kompetanseutvikling 
553 Forsøk 

1463 Regional og lokal planlegging 
2425 3571 Statens nærings- og distriktsutvik

lingsfond (SND) og fylkeskommu
nene 

(l forslag fra Børre Rønningen sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Statsbudsjettet 1992 - budsjettmessige 

endringer innenfor programkategori 13.50 
Distriktsutbygging, kap. 551 - Utbygging 
av næringsvirksomhet i distriktene. 
St.prp. 130 (1991-92), ref. S.tid. 4539 (1991-
92), Innst. S . 12, S .tid. 141-143 (13.10.92). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1992 under 
Kommunaldepartementets forvaltnings
område. (Kap. 551 Utbygging av nærings
virksomhet i distriktene, bedriftsrettet 
rentestøtte; kap. 553 Forsøk, kommunale 

infrastrukturtiltak i forbindelse med OL 
1994; kap. 2413 Distriktenes utbyggings
fond, rentestøtte.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 42, 
S.tid. 1577- 1615, 1662-1664 (26.11.92). 

3.Interp. fra Børre Rønningen om situasjo
nen for SND (Statens nærings- og dist
riktsutviklingsfond). 
S .tid. 4041-4054 (28.5.93). 
(l forslag fra Børre Rønningen sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT!.) 

4. By og land hand i hand. Om regional ut
vikling. 
(Vedlegg: Den økonomiske utvikling i di
striktsbedriftene.) 
St.meld. 33, ref. S.tid. 3173, Innst. S. 231, 
S .tid. 4585-4612 (15.6.93). 
( 4 forslag ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 

om hvorfor kommunene ikke får et hø
ringsnotat om omlegging av distriktspoli
tiske virkemidler som følge av EØS-avta
len, S . tid. 2105-2106 (9.12.92). 

2. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om støtten fra 
Distriktenes Utbyggingsfond til etablering 
av Norsk Foto AlS i Mo, var riktig bruk av 
offentlige midler, S.tid. 2924-2925 (10.3.93). 
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DOMSTOLER 

Omfatter bl.a.: Byrettene, domstolloven, herredsrettene, høyesterett, lagmannsrettene, plenumslo
ven, straffeprosessloven, vitnegodtgjørelsesloven. 
Se også: FENGSLER, KRIMINALOMSORG, POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET, RETTSVE
SEN, SIVILLOVGIVNING, STRAFFELOVGIVNING 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg: 3. Regulering av embedsdistrik
ter (domssogn) m .m . 4. Graden av under
og overdekning for de typer tjenester som 
domstolene yter.) 
Budsjett-innst. S . 4, S.tid. 716-764 
(23.11.89). 
Budsjett-kap.: 

61 Høyesterett 
405 Lagmannsrettene 
410 3410 Herreds- og byrettene 

(l forslag fra Eva R . Finstad pva. H, KrF og 
Sp, bifalt.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1989 un

der diverse kapitler administrert av Justis
og politidepartementet. (Kap. 410, kunn
gjøringsutgifter ved Brønnøysundregi
strene, kap. 414 Undersøkelses- og doms
utgifter.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 1364, Innst. S. 69, 
S.tid. 1833 (19.12.89). 

2. Forslag fra Jørgen Kosmo om utvidelse av 
adgangen til gjenopptakelse av straffesa
ker og opprettelse av en klagerett. 
Dok. 8:11, ref. S .tid. 2136, Innst. S. 110, 
S.tid. 2641- 2642 (20.3.90) og vedtatt sendt 
Regjeringen til utredning og uttalelse. 

3. Kjøp, salg og makeskifte av statseiendom
mer. (Kjøp av tomt til bygging av nytt ting
hus i Oslo, Dittenkvartalet.) 
St.prp. 93, ref. S.tid. 3534, Innst. S. 206, 
S.tid. 3872- 3874 (5.6.90). 

4. Regulering av lønningene til Høyesteretts 
medlemmer. 
Innst. S . 254, S.tid. 4455 (15.6.90). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva Finstad om endring av 

reglene for straffeprosessordningen, slik at 
man kan få en 2. instans prøving av 
skyldspørsmål, S.tid. 2386-2388 (14.2.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Magnor Hansen, Oslo sender anmodning 

om riksrettstiltale mot høyesterettsdomme
re. 
Ref. O. tid. 75 (15.2 .90) og vedtatt henlagt. 

2. Endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2om ting
lysning, lov 13. juni 1980 nr. 35om fri retts
hjelp, lov 17. desember 1982 nr. 86 om· 
rettsgebyr og enkelte andre lover. 
(Kjæremålsordning for behandling av kla
ger over tinglysings- og registreringsav
gjørelser, domstolenes salærfastsettelser, 
avgjørelser etter rettsgebyrloven og vitne
loven, klager over notarialforretninger.) 
Ot.prp. 49, ref. O.tid. 127, Innst. O. 57, O.tid. 
273-278 (5.6.90), Besl. O. 62, L .tid. 26 
(13.6 .90). Lov av 29. juni 1990. 

3. Endringer i rettergangslovgivningen. (Til
tak for å rasjonalisere domstolenes saks
behandling og avklare tvilsspørsmål; for
søksordning for fjemavhør av vitner og 
sakkyndige; utvidelse av Kjæremålsutval
gets kompetanse i avvisningssaker; tilkal
ling av herreds- og byrettsdommere til lag
mannsrett; protokollfører under hovedfor
handling; bevisopptak for granskings
kommisjon; delegering av tilsetting av 
dommerfullmektiger; trekking av med
dommere til straffesaker i lagmannsrett; 
forkynnelse; en dommer under saksforbe
redelse; sirkulasjon av dommer og kjen
nelser; gebyr og sakskostnader ved for
liksrådsbehandling; Forliksrådet -grunn
laget for domsavsigelse; forliksmekling 
mellom registrerte foretak; opprydding i 
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rettsferiereglene, berammelsesfrister og 
oppfyllelsesfrister; obligatorisk forenklet 
rettergang; forhøyelse av ankesummer; 
ankebehandling; oppnevning av faste for
svarere; underretning om avvisningspå
stand.) 
Ot.prp. 50, ref. O. tid. 127, Innst. O. 62, O. tid. 
278-289 (5.6.90), Besl. O. 63, L.tid. 26 
(13.6.90). Lov av 24. august 1990. 

4. Endring i lov 22. mai 1981 nr. 25om retter
gangsmåten i straffesaker (straffeprosess
loven) m .v. (Innkreving av bøter). 
Ot.prp. 75, ref. O.tid. 321 , Innst. O. 74 (ikke
beh.), O. tid. 404 (11.6 .90). 

Domstoler 

5. Samisk språk. Endringer i I). Lov 12. juni 
1987 nr. 56 om Sametinget og andre samis
ke rettsforhold (sameloven) . Il). Lov 13. ju
ni 1969 nr. 24om grunnskolen. Ill). Lov 13. 
august 1915 nr. 5 om domstolene. 
(Vedlegg: l. Samekulturutvalgets forslag 
til lovtekst. 2. Høringsinstanser til NOU 
1985: 14. 3. Høringsinstanser til proposi
sjonsutkastet. Særskilt vedlegg: NOU 
1985: 14 Samisk kultur og utdanning. Le
der Kirsten Myklevoll.) 
Ot.prp. 60, ref. O. tid. 179, Innst. O. 68 (ikke
beh.), O. tid. 441 (11.6 .90). 

1990-91 
I . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg: 3. Regulering av embedsdistrik
ter (domssogn).) 
Budsjett-innst. S. 4, S .tid. 1002-1049 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

61 Høyesterett 
405 Lagmannsrettene 
410 3410 Herreds - og byrettene 
414 Undersøkelses- og domsutgifter 

(l forslag fra H , FrP, KrF og Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1990 un

der diverse kapitler administrert av Justis
og politidepartementet. (Kap. 410 Herreds
og byrettene, kap. 414 Undersøkelses- og 
domsutgifter.) 
St.prp. 16, ref. S .tid. 770, Innst. S . 63, S.tid. 
1902- 1903 (19.12.90). 

2. Regulering av lønningene til Høyesteretts 
medlemmer m.v. og om nedsettelse av en 
kommisjon for å vurdere lønningene til Re
gjeringens og Stortingets medlemmer. (Re
gulering av lønningene til Regjeringens 
medlemmer og til Stortingets ombuds
mann for forvaltningen.) 
(Vedlegg: l. Brev fra Den Norske Dom
merforening til Stortingets presidentskap, 
datert 4. mars 1991. 2. Brev fra Den Norske 
Advokatforening til Stortingets president
skap, datert 5. mars 1991.) 
Innst. S. 194, S.tid. 4138-4143 (17.6.91). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Aud-Inger Aure om endring 

av lov om adgang til gjenopptakelse av 

straffesaker, på bakgrunn av behandlin
gen av Rødseth-saken, S .tid. 450-452 
(24.1 o. 90). 

2. Sp.spm. fra Eva Finstad om mulighet for å 
prøve en sak pd nytt etter en mulig retter
gangsfeil ved et søksmål fra en person i 
Kristiansund, S .tid. 711 (21.11.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 22. mai 1981 nr. 25om retter

gangsmåten i straffesaker (straffeprosess
loven) m .v. (Innkreving av bøter). 
Ot.prp. 75 (1989-90), ref. O.tid. 321 (1989-
90), Innst. O. l, O. tid. 3-4 (12.10.90), Besl. O. 
l , L .tid. 3 (26.10.90). Lov av 2. november 
1990. 

2. Samisk språk. Endringer i I). Lov 12. juni 
1987 nr. 56 om Sametinget og andre samis
ke rettsforhold (sameloven). Il). Lov 13. ju
ni 1969 nr. 24om grunnskolen. Ill). Lov 13. 
august 1915 nr. 5 om domstolene. (Likestil
ling av samisk og norsk språk, bruk av sa
misk i rettsvesenet.) 
(Vedlegg: l. Samekulturutvalgets forslag 
til lovtekst. 2. Høringsinstanser til NOU 
1985: 14. 3. Høringsinstanser til proposi
sjonsutkastet. Særskilt vedlegg: NOU 
1985: 14 Samisk kultur og utdanning. Le
der Kirsten Myklevoll.) 
Ot.prp. 60 (1989-90), ref. O.tid. 179 (1989-
90), Innst. O. 3, O.tid. 58-74 (20.11.90), Besl. 
O. 3, L .tid. 4 (5.12.90). Lov av 21. desember 
1990. 
(2 forslag i Odelstinget, hvorav l om rett til 
utdanningspermisjon begrenset til forvalt
ningsområdet - bifalt. 2 forslag i Lagtinget 
-ingen bifalt.) 

3. Endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 
om rettsgebyr og endringer i lov 22. mai 
1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffe
saker. (Straffeprosessloven- renter og ge
byr på ubetalte bøter.) 
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Ot.prp. 12, ref. O.tid. 90, Innst. O. 14, O.tid. 
163-164 (14.12.90), Besl. O. 9, L.tid. 10 
(20.12.90). Lov av 21. desember 1990. 

4. Forslag fra John Alvheim og Inger-Marie 
Ytterhom om endringer i lov av 17. juli 
1953 nr. 14 om barnevern. (Overføring av 
myndighet til å treffe tvangsvedtak til 
domstolene.) 
Dok. 8:5, ref. O.tid. 86, 90, Innst. O. 24, 
O.tid. 339-343 (21.3.91) og vedtatt sendt Re
gjeringen. 
(l forslag som ble trukket.) 

5. Endringar i lov 21. desember 1979 nr. 77 
om jordskifte o. a. (Forenkling av jordskif
teprosessen; endringer i ankeordningen
rettsmiddelordningen; innføring av kjære
mål; vegjordskifte.) 
Ot.prp. 38, ref. O. tid. 346, Innst. O. 47, O. tid. 
411-416 (21.5 .91), Besl. O. 52, L.tid. 23 
(30.5.91). Lov av 7. juni 1991. 

6. Endringer i lov 15. desember 1967 nr. 9 om 

patenter. (Prosessuelle regler om tvangsli
senser; Oslo byrett som tvungent verne
ting i tvangslisenssaker.) 
Ot.prp. 31, ref. O.tid. 345, Innst. O. 44, O.tid. 
416-417 (21.5.91), Besl. O. 53, L.tid. 23 
(30.5.91). Lov av 14. juni 1991. 

7. Endringer i domstolloven m.m. (advokat
lovgivningen m.m. ). (Oppmykning av ad
vokatmonopolet, rettsrådsmonopolet; vil
kårene for advokatbevilling; adgangen til 
å opptre som prosessfullmektig; tvungen 
sikkerhetsstillelse for advokater; organise
ring av advokatvirksomhet.) 
Ot.prp. 7, ref. O. tid. 86, Innst. O. 50, O. tid. 
423-441 (28.5 .91), Besl. O. 56, L.tid. 24 
(6 .6.91). Lov av 4. juli 1991. 
(2 forslag i Odelstinget- ingen bifalt.) 

8. Lov om endringer i domstolloven m.m. 
(lekdommerutvalgene m.m.) 
Ot.prp. 69, ref. O.tid. 818 (30.9.91), og ved
tatt ikke behandlet av dette Odelsting. 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg: 3. Regulering av embedsdistrik
ter (domssogn).) 
Budsjett-innst. S. 4, S .tid. 749-789 
(15.11.91). 
Budsjett-kap.: 

61 Hff!Jesterett 
405 Lagmannsrettene 
410 3410 Herreds- og byrettene 

414 Undersøkelses- og domsutgifter 

11. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1991 under 

diverse kapitler administrert av Justis- og 
politidepartementet. (Kap. 405 Lagmanns
rettene, kap. 410 Herreds- og byrettene, 
kap. 414 Undersøkelses- og domsutgifter.) 
St.prp. 26, ref. S.tid. 1183, Innst. S. 65, 
S.tid. 1936- 1937 (17 .12.91). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om en embets

mann som etter siktelse for underslag slip
per straffeforfølgelse, men kan fortsette i 

departementet i 8 måneder med full lønn, 
S. tid. 2292-2293 (5.2.92). 

2. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om ledere for 
særskilte etterforskningsorganer i politi
saker som har nedlagt sin 
virksomhet grunnet arbeidsforhold og 
lønnsbetingelser, S. tid. 2938-2939 
(25.3 .92). 

3. Sp.spm. fra Terje Nyberget om straffeut
måling i voldssaker, S .tid. 2940-2941 
(25 .3.92). 

4. Sp.spm. fra Terje Nyberget om opprettelse 
av en internasjonal domstol som skal 
håndtere internasjonal kriminalitet, S.tid. 
3923-3924 (10.6 .92). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om endringer i domstolloven m.m. 

(lekdommerutvalgene m.m.). (Funksjonsti
den for utvalgene av lagrettemedlemmer 
og meddommere; utvalg av fagkyndige 
meddommere i økonomiske saker; utfyl
lende opplysninger om personalia og kva
lifikasjoner i fortegnelsen over utvalgene.) 
Ot.prp. 69 (1990-91), ref. O. tid. 3, Innst. O. 7, 
O.tid. 117-119 (19.11.91), Besl. O. 9, L.tid. 9 
(26.11.91). Lov av 6. desember 1991. 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg: 2. Regulering av embedsdistrik
ter (domssogn). 3. Tinglysingsdata a.s. -
innføring og bruk av edb i domstolene) 
Budsjett-innst. S. 4, S .tid. 1073-1117 
(13.11.92). 
Budsjett-kap.: 

61 Høyesterett 
405 Lagmannsrettene 
410 3410 Herreds- og byrettene 
414 Undersøkelses- og domsutgifter 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1992 un

der diverse kapitler administrert av Justis
og politidepartementet. (Omdisponering 
av midler i forb. med gjeldsordningsloven 
fra kap. 410 til kap. 411 og 446; kap. 3410, 
reduserte rettsgebyrinntekter; Kap. 414, 
økning i undersøkelses- og domsutgifter.) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 1185, lnnst. S. 55, 
S.tid. 2118-2119 (10.12.92). 

2. Forslag fra Arild Hiim oversendt fra 
Odelstinget 3. juni 1993: «Det henstilles til 
Regjeringen å vurdere å innføre regler om 
protokollasjon av lagmannens rettsbelæ
ring.» 
S.tid. 4398 (10.6.93) og sendt Regjeringen 
uten realitetsvotering. 
(Jf. IV, 5.) 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om lovvalg i forsikring, lov om gjen

nomføring i norsk rett av EØS-avtalens 
vedlegg V punkt 2. om fri bevegelighet for 
arbeidstakere m.v. innenfor EØS og lov 
om endringer i enkelte lover som følge av 
EØS-avtalen. 
Ot.prp. 72 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), lnnst. O. 21, O.tid. 103-120 (13.11.92), 
Besl. O. 18, L.tid. 6-7 (16.11.92). Lov av 27. 
november 1992. 

2. Lov om gjennomføring i norsk rett av Lu
ganokonvensjonen om domsmyndighet og 
fullbyrding av dommer i sivile og kom
mersielle saker. 
(Vedlegg: l. Luganokonvensjonen i norsk 
og engelsk parallelltekst. 2. Domme av
sagt af De Europæiske Fællesskabers 
Domstol vedrørende fortolkningen af 
Bruxelleskonventionen af 27. september 

1968. (Utdrag av De Europæiske Fælles
skabers Tidende Nr C 189/97, 28. juli 1990, 
s. 97-114). 3. Nyere tolkningsuttalelser fra 
EF -domstolen om Brusselkonvensjonen 
27. september 1968.) 
Ot.prp. 94 (1991-92), ref. O.tid. 1012 (1991-
92), Innst. O. 26, O.tid. 317-318 {16.12.92), 
Besl. O. 43, L. tid. 20 (21.12.92). Lov av 8. ja
nuar 1993. 

3. Framlegg frå Olav Akselsen om lov om en
dring i lov av 13. august 1915 nr. 5- Lov om 
domstolane (domstolloven). (Aldersgrense 
på 18 år for medlemer til lagrett og med
dommarar.) 
Dok. 8:11, ref. O.tid. 302, lnnst. O. 54, O.tid. 
419-420 (16.2.93) og vedtatt sendt Regjerin
gen til utredning og uttalelse. 

4. Endringer i rettergangslovgivningen m .m. 
(Forliksrådsordningen, tvangsfullbyrdel
sesloven, inkassoloven, morarenteloven, 
straffeansvar for uriktige opplysninger 
ved låneopptak, begrensning av Kjære
målsutvalgets arbeidsbyrde, foreleggelse 
av tolkningsspørsmål for EFTA-domsto
len, fullbyrdelse av svenske kronofogd
savgjørelser, Sysselmannens domskom
petanse, Statens Innkrevingssentrals opp
gaver og namskompetanse, Forbrukertvis
tutvalget og postforkynnelse, beskyttelse 
av Lovdatas baser mot kreditorbeslag.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1992: 35 Effektivi
sering av betalingsinnfordring m.v. Leder 
Geir Mikalsen. Utrykt vedlegg til saken: 
Brev av 8.6.93 fra Datatilsynet til Stortin
get om konsesjonsplikt for Brønnøysun
dregisterets kredittopplysningsvirksom
het.) 
Ot.prp. 77, ref. O. tid. 578, Innst. O. 128, 
O.tid. 853-870 (2.6.93), Besl. O. 132, L.tid. 
76-77 (9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(2 forslag i Odelstinget og 3 i Lagtinget- in
gen bifalt.) 

5. Endringer i straffeprosessloven m.v. (to-in
stansbehandling, anke og juryordning). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1992: 28 To-in
stansbehandling, anke og juryordning i 
straffesaker. Leder Erik Keiserud.) 
Ot.prp. 78, ref. O. tid. 645, Innst. O. 137, 
O.tid. 951-976 (3.6.93), Besl. O. 143, L.tid. 
81-82 (9.6.93). Lov av 18. juni 1993. 
(5 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Arild 
Hiim sendt Stortinget- sen, 2. l forslag i 
Lagtinget ikke bifalt.) 
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EFTA/EF 

Se også: INTERNASJONALT SAMARBEID, UTENRIKSHANDEL, UTENRIKSSAKER, 
ØKONOMISK SAMARBEID 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Finansdepartementet. 
(Departementets behov for ekstern utred
ning og bistand i forbindelse med utvik
ling av EFs indre marked. Tilskudd til fri
villige organisasjoners utredning og parti
enes informasjon om Europa-spørsmål.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 822-845 
(27.11.89). 

2. Tollavgifter for 1990. (Tollendringer som 
følge av Norges handelsavtale med EF og 
EFTA-samarbeidet. Oppfølging av innfø
ring av enhetsdokumentet (SAD). EDB
utviklingen i tollvesenet.) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 845-847 
(27.11.89). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Statsminister Jan P. Syses regjeringser

klæring. (Den parlamentariske situasjon 
og dannelsen av en sentrum/Høyre-regje
ring, EFTA/EF-prosessen.) 
S.tid. 52-55 (19.10.89), S.tid. 75-257 (tronta
le- og erklæringsdebatt 25 .-26.10.89). 

2. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
av Den norske parlamentarikerdelegasjon 
til EFTA. 
Innst. S. 33, S.tid. 767 (24.11.89). 

3. Redegjørelse om EFTA/EF av handelsmi
nisteren. 
S.tid. 565-570 (20.11.89), S.tid. 1075-1153 
(debatt 1.12.89). 

4. Nasjonalbudsjettet 1990. (Kap. 3om norsk 
tilpasning til EFs indre marked.) (Vurde
ring av både et utvidet frihandelsområde 
og en tollunionsordning i tilpasningsar
beidet.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 28.11.89 fra 
handelsministeren til Arbeiderpartiets 
fraksjon i finanskomiteen vedr. opprinnel
sesregler. Inntatt i innst.: Uttalelse fra 
utenriks- og konstitusjonskomiteen til ut
kast til innst. fra finanskomiteen.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 71, Innst. S. 38, S.tid. 
1075-1153 (1.12.89). 

(6 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

5. Samtykke til å inngå en avtale mellom 
Norge og Det europeiske økonomiske felles
skap om systemer for elektronisk utveks
ling av handelsdata. (TEDIS-programmet 
- Trade Electronic Data Interchange Sy
stems.) 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St. prp. 36, ref. S .tid. 967, Innst. S. 56, S .tid. 
1703 (18.12.89). 

6. Samtykke til godkjennelse av en konven
sjon om gjensidig godkjenning av prø
vingsresultater og bevis for overensstem
melse med produktspesifikasjoner mellom 
EFTA- landene, samt en tilhørende proto
koll om Lichtensteins tilslutning til koJ?-
vensjonen. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 317, Innst. S. 71, S .tid. 
1703- 1707 (18.12.89). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

7. Samtykke til inngåelse av en avtale mel
lom Norge og Det europeiske økonomiske 
fellesskap om opprettelse av et utdan
ningssamarbeid innenfor rammen av gjen
nomføringen av COM ETT Il (1990-1994). 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 34, ref. S.tid. 1364, Innst. S. 70, 
S.tid. 1707- 1708 (18.12 .89). 

8. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. (EFTA/EF-prosessen, utvidelse 
av Europarådet, Norges og de nordiske 
lands forhold til Sovjetunionen og Øst-Eu
ropa, det internasjonale miljøarbeidet.) 
S.tid. 1693-1701 (18 .12.89), S.tid. 1950-2037 
(utenriksdebatt 4.1.90). 
(l forslag fra Erik Solheim sendt Regjerin
gen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
L) 

9. Samtykke til godkjenning av avtale om 
fastsetjing av prosedyre for informasjons
utveksling om tekniske forskrifter mellom 
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Dei europeiske økonomiske fellesskapa og 
medlemslanda i EFTA. 
(Vedlegg: Avtalen med vedlegget, den 
sams protokollen frå tingingsmøtet 14. juli 
1989 og Vedlegg H til EFTA- konvensjo
nen ligg ved i norsk og engelsk tekst.) 
St.prp. 81 , ref. S.tid. 3061, Innst. S. 164, 
S .tid. 3576 (21.5.90). 

10. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriks
ministeren. (EØS-forhandlingene.) 
S .tid. 3581-3588 (22.5.90), S.tid. 3713-3791 
(utenriksdebatt 31.5.90). 
(Jf. neste sak.) 

11. Utviklingstrekk i det internasjonale sam
funn og virkninger for norsk utenrikspoli
tikk. 
(Fraksjonsmerknader om Norges forhold 
til EF fra alle partier bortsett fra Arbeider
partiet.) 
St.meld. 11, ref. S.tid. 73, lnnst. S. 181 , 
S.tid. 3713- 3791 (utenriksdebatt 31.5.90). 
(7 forslag fra SV - ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

12. Redegjørelse om status i EFTA/EF-proses
sen av handelsministeren. 
S .tid. 2437-2440 (21.2.90), S.tid. 4026-4075 
(debatt 8.6.90). 
(6 forslag fra SV- ingen bifalt.) 

13. Handelsministerens redegjørelse om sta
tus i EFTA/EF- prosessen. (EØS-arbeidet). 
S.tid. 3795-3800 (1.6 .90), S .tid. 4026-4075 
(debatt 8.6.90). 
(6 forslag fra SV- ingen bifalt.) 

14. Bistandsministerens redegjørelse om det 
nordiske samarbeidet i lys av EFTA/EF
prosessen. 
S .tid. 3801-3803 (1.6.90), S.tid. 4026-4075 
(debatt 8.6.90). 

15. Samtykke til godkjenning av vedtak i EF
TAs Råd av 14. juni 1989 om liberalisering 
av handelen med fisk i EFTA, og tilhøren
de endringer i EFTA-konvensjonen. 
(Vedlegg: Rådsvedtak nr. 6 1989. (Vedtatt 
på det tolvte møtet 14. juni 1989.) Vedlegg 
E. Overgangsordninger som skal anven
des på fisk og andre marine produkter. 
Omforent fortolkning av artiklene 10, 13, 
14 og 16 i Konvensjonen.) 
St.prp. 77 , ref. S .tid. 2925, Innst. S. 211 , 
S.tid. 4075- 4076 (8.6 .90). 

16. Standardisering, prøving, sertifisering og 
akkreditering i Norge. (l forbindelse med 
utviklingen av EFs indre marked.) 
(Vedlegg: l. EF-direktiv etter den nye me
tode. 2. Standardisering, prøving og serti
fisering i Norge, mandat for utredningsut
valg. 3. Sammendrag.) 
St.prp. 106, ref. S.tid. 3658, Innst. S. 230, 
S.tid. 4349- 4351 (13.6.90). 

m . Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Børre Rønningen om EFs for

slag om at anbud frå andre medlemsland 
skal vurderast på lik line med innan
landske anbud ved offentlege anlegg og 
om tilpasninga EF/EFTA, S .tid. 319-320 
(8.11.89). 

2. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 
hvorvidt gjennomføringen av det indre 
marked i EF er en trussel mot livsmiljøet, 
S.tid. 995 (29.11.89). 

3. Spørsmål ved møtets slutt fra Tora Aas
land Houg til handelsministeren om en 
dansk EF-parlamentarikers påstand om at 
norske stortingsrepresentanter er feilinfor
mert vedr. forhandlinger mellom EF og 
EFTA, S.tid. 1476-1480 (7.12.89). 

4. Sp.spm. fra Paul Chaffey, framsatt av 
Magnar Sortåsløkken om konkrete initia
tiver til å påvirke EFs regelverk innen mil
jøvern, S.tid. 2232-2233 (31.1.90). 

5. Sp.spm. fra Grete Knudsen om behandling 
og tidsramme for standardiseringsutval
gets innstilling og tilpasning til EF, S.tid. 
2308-2309 (7 .2.90). 

6. Sp.spm. fra Børre Rønningen om tilpas
ning til EFs regelverk når det gjeld asbe
sthaldige produkt, S.tid. 2668- 2669 
(21.3.90). 

7. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om å få 
EF til å godta miljøavgifter som eit middel 
til å redusere salet av miljøskadelege va
rer, S.tid. 2671-2673 (21.3.90). 

8. Sp.spm. fra Erik Solheim, framsatt av 
Magnar Sortåsløkken om hva som vil bli 
gjort i EF/EFTA- forhandlingene for å få 
EF til å innføre strengere krav til utslipp 
av nitrogenoksider m.v., S .tid. 2685-2686 
(21.3.90). 

9. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om tilpasning 
til EFs direktiver på områdene patent på 
liv og bruk av genmodifiserte organismer, 
S.tid. 2691-2692 (21.3 .90). 

10. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om kvifor ik
kje Den norske regjeringa vil offentleggje
re ei liste over konkrete unnatakskrav til 
forhandlingane med EF, slik Finland har 
gjort, S.tid. 2692-2694 (21.3.90). 

11. Sp.spm. fra Paul Chaffey om traktaten 
mellom EF og EFTA og om regulering av 
beslutningsprosessen ved tilpasning til di
rektiver EF vedtar i framtiden, S.tid. 2695-
2696 (21.3.90). 

12. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å omdanne 
EFTA til en organisasjon som kan tilby 
medlemskap eller assosieringsavtaler for 
land i Øst-Europa, S.tid. 2696-2698 
(21.3.90). 

13. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om initia
tiv til at miljøkonsekvensene ved en norsk 
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tilslutning til EFs «Cassis de Dijon»-prin
sipp blir utredet, S.tid. 2698-2699 (21.3.90). 

14. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om EFs prin
sipp om avskaffelse av grensekontroller for 

levende dyr, og konsekvenser for den nor
ske husdyrbestand som i dag er fri for 
smittsomme sykdommer, S. tid. 2940-2942 
(4.4.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Samtykke til godkjenning av norsk delta
kelse i EFTAs industrialiseringsfond for 
Jugoslavia . 
(Vedlegg: Rådsvedtak nr. 2 (godkjent på 
det niende møte, 2. april 1990). Vedtekter 
for EFTAs Utviklingsfond for Jugoslavia.) 
St. prp. l. Tillegg 4, ref. S .tid. 770, Budsjett
innst. S . 3, S.tid. 1199-1243 (4.12.90). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet. 
(Departementenes eksterne utrednings be
hov i forbindelse med EFs indre marked 
og EFTA- prosessen. ·Frivillige organisa
sjoners utredning og partienes informa
sjon om integrasjonsprosessen i Vest- Eu
ropa.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1244-1271 
(4.12 .90). 
Budsjett-kap.: 
1637 EF- indre marked 

3. Tollavgifter for 1991. (Tollendringer som 
følge av Norges handelsavtale med EF og 
EFTA-samarbeidet. Oppfølging av innfø
ring av enhetsdokumentet (SAD). EDB
utviklingen i tollvesenet.) 
Budsjett-innst. S . 16, S .tid. 1271-1275 
( 4.12.90). 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S .tid. 1573-1645 
(11.12.90). 
Budsjett-kap.: 

935 EF-informasjonstjenester 

Il. Alminnelige saker: 
l . H.K.H. Kronprinsregentens tale til det 

135. ordentlige Storting ved dets åpning 
(Trontalen) og Melding om Noregs rikes til
stand og styring i tida etter siste melding. 
S.tid. 5-23 (2.10.90), S.tid. 239-408 (trontale
debatt 18.10.-19.10.90). 
(l forslag fra Anders Aune sendt Regjerin
gen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
I.) 

2. Vega kommune sender brev datert 16. au
gust 1990 vedlagt uttalelser behandlet un
der Nordisk Folkeriksdags samling på Ve
ga. (Nordiske alternativer til EFs indre 

marked. Betenkning om fiskerinæringens 
situasjon.) 
Ref. S .tid. 410 (22 .10.90), og vedlagt proto
kollen. 
(Uttalelsen ble 26.10.90 i samsvar med Pre
sidentskapets beslutning sendt stortings
gruppene til orientering.) 

3. Sak behandlet 12. oktober 1990 i den utvi
dede utenriks- og konstitusjonskomite 
(sak 2: EØS-forhandlingene), og innbrakt 
for Stortinget i medhold av forretningsor
denens§ 13 siste ledd. (Lukket møte.) (Be
handlingsmåten). 
S.tid. 455-456 (25.10.90). (Saken ble ikke 
debattert før regjeringsskiftet. Se S.tid. 
473-474 (29.10 .90). Debatt om saken se sak 
9.) 

4. Redegjørelse av handelsministeren om 
EØS-forhandlingene. (Statsråd Kaci Kull
mann Five.) 
S.tid. 457-464 (25.10.90), S.tid. 474 
(29 .10.90). 
(Debatt om redegjørelsen se sak 9.) 

5. Statsminister Jan P . Syse meddeler Stor
tinget at Regjeringens avskjedssøknad vil 
bli lagt frem i ekstraordinært statsråd kl. 
12.00. (Pga. uenighet i Regjeringen om 
EØS-forhandlingene.) 
S .tid. 473-474 (29.10.90). 

6. Debatt om forslag om å få en utredning 
fra handelsministeren om EØS-prosessen 
før erklæringsdebatten. 
S.tid. 566-567 (15.11.90). 

7. Statsminister Gro Harlem Brundtlands re
gjeringserklæring. (Bærekraftig utvikling 
i verdenssamfunnet, barne- og ungdoms
arbeid, miljøvern, sysselsetting, nedrust
ningsarbeidet i Europa, EØS-forhandlin
gene, konsesjonslovgivningen, regjerings
skiftet.) 
S.tid. 477-480 (6.11.90), S.tid. 567-668 (er
klæringsdebatt 15.11.90). 
(5 forslag, hvorav l fra Lahnstein pva. Sp
ikke bifalt, og 4 fra Kjellbjørg Lunde pva. 
SV sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

8. Suppleringsvalg til Europarådets parla
mentariske forsamling og til Den norske 
parlamentarikerdelegasjon til EFTA . 
Innst. S. 19, S .tid. 669 (16 .11.90). 
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9. Redegjørelse av handelsministeren om 
EØS-forhandlingene. (Statsråd Eldrid 
Nordbø.) 
S.tid. 764-769 (27 .11.90), S .tid. 1647-1698 
(debatt 12.12.90). 
(l forslag fra Børre Rønningen, pva. Inge 
Staldvik, Britt Harkestad, Syver Berge og 
seg selv om Grunnlovens paragraf 93- se 
REGJERINGEN OVERSENDT L) 
(Jf. sakene 3 og 4.) 

10. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriks
ministeren. (Utviklingen i EF, EØS-for
handlingene.) 
S .tid. 2037-2045 (15.1.91), S.tid. 2112-2207 
(utenriksdebatt 4.2.91). 
(10 forslag, hvorav 3 fra FrP og l fra H 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. 6 forslag ikke bifalt.) 

11. Dovre kommune sender uttalelse datert 18. 
februar 1991 vedrørende EF, EØS og 
GATT-forhamdlingene. 
Ref. S.tid. 2683 (12.3.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenriks- og konstitusjonskomi
teen og landbrukskomiteen til orientering 
i samsvar med Presidentskapets beslut
ning 14.3.91.) 

12. Lom kommune sender uttalelse datert 26. 
februar 1991 vedrørende EF, EØS og 
GATT-forhandlingene. 
Ref. S.tid. 2683 (12.3.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenriks- og konstitusjonskomi
teen og landbrukskomiteen til orientering 
i samsvar med Presidentskapets beslut
ning 14.3.91.) 

13. Oppland fylkeskommune sender uttalelse 
datert 19. mars 1991 vedrørende EØS-for
handlingene. 
Ref. S.tid. 2983 (11.4.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Uttalelsen ble 19.4. i samsvar med Presi
dentskapets beslutning sendt utenriks- og 
konstitusjonskomiteen til orientering.) 

14. Sør-Fron kommune sender uttalelse datert 
3. april 1991 vedrørende EØS-forhandlin
gene. 
Ref. S.tid. 3083 (23.4.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Uttalelsen sendt utenriks- og konstitu
sjonskomiteen til orientering i samsvar 
med Presidentskapets beslutning 29.4.91.) 

15. Skjåk kommune sender uttalelse fra kom
munestyremøte 29. april 1991 vedrørende 
EF, EØS, GATT-forhandlingene og Alstad
heim-utvalgets innstilling. 
Ref. S.tid. 3361 (14.5.91), og vedlagt proto
kollen. 

16. Øystre Slidre kommune sender uttalelse 
datert 2. mai 1991 vedrørende krav til en 
EØS-avtale. 

Ref. S.tid. 3381 (14.5.91), og vedlagt proto
kollen. 

l 7. Redegjørelse av handelsministeren om 
EØS-forhandlingene. 
S.tid. 2665 (12.3.91), S.tid. 3489-3570 (de
batt 31.5.91). 
(Jf. neste sak.) 

18. Redegjørelse av handelsministeren om si
tuasjonen i EØS- forhandlingene. (Mini
stermøte 13. mai; uavhenging EØS- dom
stol; generell sikkerhetsklausul for for
tolkning av egne behov; miljøvern; konse
sjonslovgi vingen.) 
S.tid. 3383-3387 (16 .5.91), S.tid. 3489-3570 
(debatt 31.5.91.) 
(Jf. forrige sak.) 

19. Forslag fra Kaci Kullmann Five, Jan P. Sy
se og Anders Talleraas om utredning av 
hva et medlemskap i EF vil bety for Norge. 
Dok. 8:41, ref. S.tid. 3253, Innst. S. 158, 
S.tid. 3489- 3571 (31.5.91). 
(Forslaget, med tilslutning fra FrP -ble ik
ke bifalt. l forslag fra Sp og SV- ikke bi
falt.) 

20. Forslag fra Carl I. Hagen og Fridtjof Frank 
Gundersen om å be Regjeringen utarbeide 
en søknad om medlemskap i EF, samt full
makt til å sende denne søknad. 
Dok. 8:35, ref. S.tid. 3083, Innst. S. 159, 
S.tid. 3489- 3571 (31.5.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

21. Skjåk kommune sender uttalelse datert 23. 
mai 1991 vedrørende EØS/EF-forhandlin
gene. 
Ref. S.tid. 3571 (31.5.91), og vedlagt proto
kollen. 

22 . Samtykke til inngåelse av en avtale, i det 
vesentlige i overensstemmelse med et 
fremlagt utkast, mellom Norge og Det eu
ropeiske økonomiske fellesskap om å etab
lere et samarbeid for høgre utdanning in
nenfor rammen av ERASMUS-program
met. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse. I Orientering om selve 
ERASMUS-programmet. Il og Ill angir 
Norges økonomiske bidrag, også i forhold 
til de øvrige deltakerlandene i program
met, samt betalingsformen.) 
St.prp. 62 , ref. S .tid . 3135, Innst. S . 220, 
S.tid. 4331- 4333 (19 .6.91). 

23. Redegjørelse av handelsministeren om si
tuasjonen i EØS- forhandlingene. (Status 
etter ministermøte i Luxembourg - poli
tisk enighet om fiskerispørsmålet; bilate
rale forhandlinger om markedsadgang for 
landbruksprodukter.) 
S.tid. 4482-4492 (20.6.91) og vedlagt proto
kollen. 
(En representant fra hver partigruppe ble 
gitt anledning til korte merknader.) 



EFTA/EF - 88-

24. Redegjørelse av handelsministeren om si
tuasjonen i EØS- forhandlingene. (Utvik
lingen etter ministermøtet i Luxembourg
forhandlingene om fiskerispørsmålet.) 
S.tid. 4493-4497 (15.8.91), S .tid. 4499-4586 
(debatt 16.8.91.) 
(7 forslag- ingen bifalt.) 

ID. Spørsmål: 
L Sp.spm. fra Børre Rønningen om Distrik

tenes Utbyggingsfond sitt einsidige enga
sjement i EF-saka, ved å stå bak ein rap
port tinga av Europabevegelsen, S .tid. 67 
(10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Asa Solberg Iversen om mulig
heten for å bevare importmonopolet for 
vin og brennevin innenfor en EØS-avtale, 
S.tid. 559 (14.11.90). 

3. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om opp
heving av ordninga med monopol på medi
sinomsetninga i Norsk Medisinaldepot 
som eit ledd i EF-tilpassinga, S .tid. 728-729 
(21.11.90). 

4. Sp.spm. fra Syver Berge om løyving av 
driftsstøtte til organisasjonen Nei til EF 
tilsvarande det Europabevegelsen får. 
(Trukket tilbake), S .tid. 2047 (16.1.91). 

5. Sp.spm. fra Helga Haugen om tiltak mot 
diskriminering av norsk ferrosilisiumeks
port til EF, S.tid. 2212-2213 (6.2.91). 

6. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om tiltak for å 
ivareta arbeidsplasser i distriktene der
som styringsmulighetene minimaliseres 
sterkere gjennom den pågående interna
sjonalisering, S.tid. 2346-2347 (13.2.91). 

7. Sp.spm. fra Astrid Marie Nis tad om nor
ske bedrifters tilpassing til EFs indre ma r
ked, S.tid. 2351-2352 (13.2.91). 

8. Sp.spm. fra Reidar Johansen om situasjo
nen for fiskeristøtten i EØS-prosessen, 
S.tid. 2486-2487 (20.2.91). 

9. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg, framsatt 
av Kjellbjørg Lunde om sikring av syssel
settingen i verkstedindustrien etter oppgi
velse av krav i EØS-forhandlingene om va
rige unntak for offshoreindustrien, S . tid. 
2488-2489 (20.2 .91). 

10. Sp.spm. fra Per Aunet om «føre-var-prin
sippet>> er overordnet «Cassis de Dijon» i 
EØS-avtalen, S.tid. 2494-2495 (20.2.91). 

11. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken, fram
satt av Marie Lovise Widnes om konse
kvenser av en EØS-avtale for Norsk Medi
sinaldepots rolle og for behovsprøving av 
medisiner, S . tid. 2499-2500 (20.2.91). 

12. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om statsmi
nisterens uttalelse om at det ikke vil være 
noen ulemper ved en EØS- avtale, og om 
man dermed har fått gjennomslag for alle 
krav ved forhandlingene, S.tid. 2501-2503 
(20.2.91). 

13. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg, framsatt 
av Per Aunet om retten til høyere standar
der for helse, sikkerhet og miljø i en EØS
avtale og importforbud for visse varer, S. 
tid. 2503 (20.2.91). 

14. Sp.spm. fra Paul Chaffey om vurdering av 
en frihandelsavtale som alternativ til en 
EØS-avtale, S.tid. 2503-2504 (20.2.91). 

15. Sp.spm. fra Paul Chaffey om EØS-avta
lens «beskyttelsesklausuler>> vil adskille 
seg fra tilsvarende artikler i Romatrakta
ten, S.tid. 2504-2505 (20 .2.91). 

16. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om sikring 
av en kulturell dimensjon i EØS-forhand
lingene, S .tid. 2506-2507 (20.2.91). 

17. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om virknin
ger av en EØS- avtale for nasjonale kultur
politiske virkemidler som pressestøtte, 
biblioteksvederlag m.v., S.tid. 2507-2508 
(20.2.91) . 

18. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 
brosjyren «Hva er EØS» og Regjeringens 
videre informasjonsarbeid om EØS- for
handlingene, S.tid. 2566-2567 (6.3.91). 

19. Sp.spm. fra Børre Rønningen om konse
kvenser av en EØS- avtale for norsk ar
beidsrett og norsk fagbevegelses innflytel
se, S.tid. 2572-2573 (6.3.91). 

20. Sp.spm. fra Laila Kaland om problemer 
for kvinner ved en EØS-avtale, S .tid. 2604-
2605 (6.3.91). 

21. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om eksempler på at EF har benyttet over
nasjonale beslutninger for å gjennomføre 
miljøtiltak mot enkeltlands vilje, S .tid. 
2769- 2770 (20.3 .91). 

22 . Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om ein over
nasjonal EØS- domstol med fleirtal av 
dommarar frå EF-land, S.tid. 2780- 2781 
(20.3 .91). 

23. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om folkeavstem
ning ved inngåelse av avtale som medfører 
tap av suverenitet i en grad som fordrer 3/4 
flertall i Stortinget, S.tid. 3040-3041 
(17.4.91). 

24. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om ut
talelser om videreføring av Norges di
striktspolitikk ved en EØS- avtale, S.tid. 
3071-3072 (17.4.91). 

25. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om løsning på 
fiskerispørsmålet i EØS-forhandlingene 
gjennom skjerming av nordnorske ressur
ser, men økt adgang for EF-fiskere i Nord
sjøen, S .tid. 3072-3073 (17 .4.91). 

26. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om hvilke kon
sekvenser det kan få om Norge som eneste 
EFTA-land sier nei til en EØS- avtale, 
S.tid. 3106-3107 (24.4.91) . 

27 . Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om Norges rett 
til å opprettholde Vinmonopolets funksjo-
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ner innenfor EØS, S. tid. 3107-3108 
(24.4.91). 

28. Sp.spm. fra Børre Rønningen om initiativ 
til å sikre at kommunesektoren kan gje nor
ske bedrifter preferanse ved lik pris og 
kvalitet, S .tid. 3698-3699 (5 .6.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn 

med elektriske anlegg. (Tilpasning mellom 
norske regler for kontroll av elektrisk ut
styr og de reglene som følger av EFs lav
spenningsdirektiv. Omdanning av NEM
KO til en frittstående prøvings- og sertifi
seringsorganisasjon.) 

EFTA/EF 

Ot.prp. 4, ref. O. tid. 56, Innst. O. 5, O. tid. 87-
88 (27 .11.90), Besl. O. 4, L .tid. 4 (5 .12.90) . 
Lov av 7. desember 1990. 

2. A) Lov om gjennomføring av avtale om si
vil luftfart mellom Norge, Sverige og Det 
Europeiske Økonomiske Fellesskap, og B) 
Lov om samtykke til inngåelse av avtale 
om sivil luftfart mellom Norge, Sverige og 
Det Europeiske Økonomiske Fellesskap. 
(Vedlegg: Avtale om sivil luftfart mellom 
Norge, Sverige og Det Europeiske Økono
miske Fellesskap.) 
Ot.prp. 58, ref. O. tid. 418, Innst. O. 75, O. tid. 
678-682 (13.6.91), Besl. O. 83 og 84, L . tid. 35 
(17 .6.91). Lover av 4. juli 1991. 

1991-92 
I . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finansdepartementet. 
(Departementenes eksterne utredningsbe
hov i forbindelse med EFs indre marked 
og EFTA- prosessen. Frivillige organisa
sjoners utredning og partienes informa
sjon om integrasjonsprosessen i Vest-Eu
ropa.) 
Budsjett-innst. S . 6, S .tid. 1021-1036 
(22 .11.91). 
Budsjett-kap.: 
1637 EF- indre marked 

2. Tollavgifter for 1992. (Tollendringer som 
følge av EFTA- samarbeidet og EØS-avta
len. Oppfølging av innføring av 
enhetsdokument (SAD).) 
Budsjett-innst. S. 16, S .tid. 1036-1038 
(22 .11.91). 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
(Bevilgning til oppbygging av et admini
strativt apparat for forvaltningen av en 
eventuell EØS-avtale.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1096-1160 
(25 .11.91). 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 8, S.tid. 1525-1588 
(3 .12.91). 
Budsjett-kap.: 

935 EF-informasjonstjenester 

Il. Alminnelige saker: 
l .H.M. Kongens tale til det 136. Storting ved 

dets åpning (Trontalen) og Melding om No
regs rikes tilstand og styring i tida etter 
siste melding. (Regjeringen varsler at den 
forventer 3_14 flertall for EØS-avtalen.) 

S.tid. 4-23 (2.10 .91), S.tid. 61-233 (trontale
debatt 14.10. -15.10.91). 
(2 forslag, henholdsvis fra Anders Aune og 
Kjell Magne Bondevik - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I. 4 forslag ikke bifalt, 
hvorav l fra KrF, FrP, SV og Sp om rådgi
vende folkeavstemning om EØS-avtalen.) 

2. Redegjørelse av handelsministeren om 
EØS -forhandlingene. (Ferdigforhandlet 
avtale på EFTA- og EF-ministermøte i 
Luxembourg 21. oktober.) 
S.tid. 346-357 (24.10.91), og ikke behandlet 
av dette Storting. 
(Etter redegjørelsen debatt om behand
lingsmåten. Presidentens forslag om at re
degjørelsen tas opp til debatt i et senere 
møte enstemmig bifalt.) 

3. Suppleringsvalg til Den norske parlamen
tarikerdelegasjon til EFTA. 
Innst. S . 72, S.tid. 1877-1878 (17 .12.91). 

4. Redegjørelse av handelsminister Bjørn 
Tore Godal om EØS-avtalens stilling, med 
påfølgende debatt. (EF-domstolens utta
lelse om domstolsordningen i EØS.) 
S .tid. 1923-1930 (17 .12.91) og vedlagt proto
kollen. 

5. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen og 
Carl I . Hagen til endring i Grunnlovens 
§ 93. (Hjemmel for norsk tilslutning til EF.) 
Ref. S.tid. 2095 (8.1.92). 
(Jf. Dok. 12, forslag 12.) 

6. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriks
ministeren. 
(Norges plass i det nye Europa; sikker
hetspolitiske tilknytninger til NATO, EF 
og Vestunionen; EF-toppmøtet i Maa
stricht; debatt om norsk medlemskap i 
EF.) 
S.tid. 2401-2409 (10.2.92), S .tid. 2485-2567 
(debatt 13.2.92). 
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7. Samtykke til inngåelse av en samarbeids
avtale, i det vesentlige i overensstemmelse 
med et fremlagt utkast, mellom Norge og 
Det Europeiske Økonomiske Fellesskap om 
en europeisk stimuleringsplan for økono
misk vitenskap (SPES). 
(Vedlegg: Engelsk avtaletekst med norsk 
oversettelse.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 1875, Innst. S. 95, 
S.tid. 2833 (12.3.92). 

8. Samtykke til ratifikasjon av en frihandels
avtale med tilhørende vedlegg og proto
koller mellom EFTA-landene og Tyrkia 
undertegnet i Geneve den l O. desember 
1991. 
(Vedlegg: A) Frihandelsavtalen i engelsk 
originaltekst og norsk oversettelse. B) Av
talens vedlegg og tilhørende protokoller. 
C) Landbruksvarer. Den bilaterale proto
koll mellom Norge og Tyrkia. D) Handels
forbindelsene mellom EFTA-landene og 
Tyrkia, Norge og Tyrkia. E) Frihandelsav
talen og det norske generelle tollpreferan
sesystem (GSP).) 
St.prp. 62, ref. S.tid. 2876, Innst. S. 124, 
S.tid. 3009- 3012 (31.3.92). 
(l forslag fra SV om å utsette ratifikasjo
nen- ikke bifalt.) 

9. Distriktspolitisk redegjørelse av kommu
nalministeren. (Utfordringer som følge av 
økt internasjonalisering, næringsutvik
ling i distriktene, samordning av sektorpo
litikken, utflytting fra utkantkommunene, 
angrepene på distriktspolitikken og for
holdet til internasjonale avtaler som EØS 
og GATT, funksjonsfordeling mellom lo
kalt og sentralt nivå, kritikken av fylkes
kommunenes rolle i forvaltningen av de 
bedriftsrettede virkemidlene, innføringen 
av lokalt totalansvar fra 1991 og underfor
bruket i rammene for lån og garantier i 
DU-systemet, Statens nærings- og di
striktsutviklingsfond.) 
S.tid. 3476-3482 (7 .5.92), S.tid. 3597-3635 
(debatt 15.5.92). 
(4 forslag- ingen bifalt.) 

10. Forslag fra Petter Bjørheim, Oscar D. Hill
gaar og Terje Nyberget om endring av 
Grunnlovens § 93. (Hjemmel for avholdelse 
av bindende folkeavstemning ved avståel
se av suverenitet til internasjonale orga
ner.) 
Ref. S .tid. 3804 (27 .5.92). 
(Jf. Dok. 12, forslag 13.) 

11. Interp. fra Ole Gabriel Ueland om ein fel
les energimarknad i EF og Noregs nasjo
nale petroleumspolitikk. 
S.tid. 3810-3824 (2.6.92). 

12. Forslag fra Helen Bøsterud til endring av 
Grunnlovens § 93. (Overdragelse av myn-

dighet til internasjonale organ og hjemmel 
for avholdelse av folkeavstemning.) 
Ref. S.tid. 4498 (22.9.92). 
(Jf. Dok. 12, forslag 14.) 

13. Forslag fra Svein Alsaker, Anders Aune, 
Arne Skauge og Ernst Wroldsen til en
dring av Grunnlovens § 93. (Hjemmel for 
avholdelse av folkeavstemning.) 
Ref. S .tid. 4498 (22.9.92). 
(Jf. Dok. 12, forslag 15.) 

14. Forslag fra Anne Enger Lahnstein om en 
uavhengig juridisk betenkning om EØS
avtalens forhold til Grunnloven. 
Dok. 8:48, ref. S.tid. 4470, Innst. S. 244, 
S.tid. 4499- 4513 (23.9.92). 
(Forslaget ble ikke bifalt. l forslag fra SV 
ikke bifalt.) 

15. Forslag fra Carl I. Hagen til ny § 82 i 
Grunnloven. (Hjemmel for avholdelse av 
folkeavstemning.) 
Ref. S .tid. 4539 (30.9.92). 
(Jf. Dok. 12, forslag 11.) 

16. Forslag fra Thea Knutzen og Johan C. Lø
ken til endring i Grunnlovens § 93. (EF
medlemskap.) 
Ref. S.tid. 4539 (30.9.92). 
(Jf. Dok. 12, forslag 16.) 

l 7. Samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det 
europeiske økonomiske samarbeidsomrd
det (EØS), undertegnet i Oporto 2. mai 
1992. 
(Vedlegg: l. Organiseringen av EØS-for
handlingene. 2. Lovendringer som følge av 
EØS-avtalen. 3. Uttalelser vedrørende 
EØS-avtalen fra sentrale norske organisa
sjoner og institusjoner. 4. Erklæringer 
vedrørende EØS- forhandlingene. Sær
skilte vedlegg: l. Avtale om Det europeis
ke økonomiske samarbeidsområde. 2. (i 
alt 12 bind) Rettsakter omhandlet i vedleg
gene til Avtalen om Det europeiske økono
miske samarbeidsområdet. Vedlegg til 
Innst. S. 248: l. Tilleggs brev fra Utenriks
departementet. 2. Spørsmål til Regjerin
gen med svar.) 
St.prp. 100, ref. S.tid. 3681, Innst. S. 248, og 
ikke behandlet av dette Storting. 

18. Samtykke til ratifikasjon av a) en Avtale 
mellom EFTA-statene om opprettelse av et 
Overvåkingsorgan og en Domstol, og b) en 
Avtale om EFTA-statenes faste komite, 
begge undertegnet i Oporto 2. mai 1992. 
(Vedlegg: l. Fordelingen av forvaltnings
oppgavene mellom Overvåkingsorganet 
og Den faste komite. 2. Avtale mellom EF
TA-statene om opprettelse av et overvå
kingsorgan og en domstol og Avtale om 
EFTA-statenes faste komite. 3. Agreement 
between the EFTA States on the establish
ment of a surveillance authority and a 
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court of justice and Agreement on a Stan
ding committee of the EFTA States. Ved
legg til Innst. S. 247: Informasjon om feil i 
St.prp. 101.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3681, Innst. S. 247, og 
ikke behandlet av dette Storting. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om initiativ 

overfor EFTA-landene og EF om offentlig
gjøring av EØS-avtalen, S.tid. 1288-1289 
(27 .11.91). 

2. Sp.spm. fra Peter Angelsen om uenighet 
mellom Norge og EF om transitt for fisk 
som landes i norske havner, S. 
tid. 1794-1795 (11.12.91). 

3. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om fremleg
ging av rapport om sosiale sider ved EF-til
pasningen, S.tid. 1969-1970 (18.12 .91). 

4. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om offentliggjøring av en oversikt over de 
norske lover som må endres dersom Norge 
tiltrer EØS-avtalen, S.tid. 1974-1975 
(18 .12.91). 

5. Sp.spm. fra Jens Marcussen om EFs planer 
om et europeisk skips/artsregister, og opp
følging av vedtak om samme forhold for 
norske skipsmannskaper, S.tid. 2200 
(29.1.92). 

6. Sp.spm. fra Paul Chaffey om høring av ut
kast til endringer i helse- og sosiallovgiv
ningen som følge av ratifikasjon av EØS
avtalen, før avtaleteksten foreligger, S.tid. 
2200-2201 (29 .1.92). 

7. Sp.spm. fra Anne Aakervik om hvorvidt 
arbeidsledige kan forlate landet og samti
dig motta dagpenger, ved en EØS-
avtale, S .tid. 2204 (29.1.92). 

8. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om på hvil
ke områder kvinner og barns interesser 
blir bedre ivaretatt ved at 
Norge blir medlem av EF, S.tid. 2643-2644 
(19 .2.92). 

9. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om hvilke lo
ver og forskrifter under Fiskerideparte
mentet som vil bli berørt av EØS-avtalen, 
S.tid. 2772 (11.3.92). 

10. Sp.spm. fra Eilef A . Meland om hvilke di
striktspolitiske virkemidler som ikke an
ses å være fullt forenlig med en EØS-avta
le, S .tid. 2880-2881 (18.3.92). 

11. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om ar
beidsdirektørens uttalelse om at EØS-av
talen kan løse arbeidsledighetsproblemet i 
Norge, S .tid. 2881-2882 (18.3.92). 

12. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om 
Norge kan søke EF- medlemskap uten klart 
å ta stilling til om hensikten er å oppnå 
medlemskap , S.tid. 2929-2930 (25.3.92). 

13. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om 
konsesjon på ruteflyging mellom nordiske 
hovedsteder for norske flyselskap på linje 
med flyselskap fra EF-land, S .tid. 3546-
3547 (13.5.92). 

14. Sp.spm. fra Jan Petersen, framsatt av Jan 
Tore Sanner om retningslinjer for håndte
ring av EF-debatten i skolen, og vektleg
ging av EF i de ulike fagene, S.tid. 
3550-3551 (13.5.92). 

15. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om tiltak for 
å motvirke utenlandsk eierkonsentrasjon 
innenfor TV2 og P4 i sammenheng med 
EØS-avtalen, S.tid. 3554-3555 (13.5.92). 

16. Sp.spm. fra Inge Staldvik om hvordan Re
gjeringen vil 
legge opp informasjonen om EØS-avtalen 
for folket, S.tid. 3556-3557 (13.5.92). 

l 7. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om manglende 
garantier for framtidige konsesjoner til Wi
derøes Flyveselskap AlS på grunn av EFs 
konkurranseregler, S.tid. 3689-3690 
(20.5.92). 

18. Sp.spm. fra Eilef A . Meland om hvorvidt 
norsk medlemskap i EMS forutsetter at 
Norge blir medlem av EF, S . tid. 3697-3699 
(20.5.92). 

19. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om fylkes
kommuner og kommuners forberedelse til 
norsk medlemskap i EØS, S.tid. 3772 
(27.5.92). 

20. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om tys
ke planer om dumping av miljøfarlig av
fall ved Langøya ved Holmestrand, S. tid. 
3781-3782 (27 .5.92). 

21. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om tiltak for å 
få internasjonale avtalar på nynorsk, og 
utvikling av norsk fagspråk i Utanriksde
partementet sin termbase, S.tid. 3826-
2827 (3.6.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Forlengelse av midlertidig lov 22. juni 1990 

nr. 44 om tiltak mot sjukdom hos akvatiske 
organismer. (Uavklarte forhold vedr. EØS
avtalen og EFs direktiv om dyrehelsemes
sige betingelser for omsetning av akvakul
turdyr og -produkter.) 
Ot.prp. 56, ref. O. tid. 463, Innst. O. 56, O. tid. 
465 (5.5.92), Besl. O. 76, L.tid. 55 (12.5.92). 
Lov av 6. august 1992. 
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1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Finansdepartementet. 
(Departementenes eksteme utredningsbe
hov i forbindelse med EFs indre marked 
og EFTA-prosessen. Frivillige organisasjo
ners utredning og partienes informasjon 
om integrasjonsprosessen i Vest-Europa.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1187-1206 
(17.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1637 EF- indre marked 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
(Bevilgning til oppbygging av et admini
strativt apparat for forvaltningen av EØS
avtalen, støtte til ulike organisasjoners 
opplysningsvirksomhet, Norges andel til 
EFTA-fondet.) 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdeparte
mentet: l . Oversikt over stillinger for ut
sendt personale ved de utenrikske fagsta
sjoner pr. L januar 1993.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1417-1472 
(23.11.92). 
Budsjett-kap.: 

l 00 Utenriksdepartementet 
106 Deltaking i internasjonale organi

sasjoner 
111 Utenriksrepresentasjon 

3. Tollavgifter for 1993. (Tollendringer som 
følge av EFTA-samarbeidet og EØS-avta
len. Transitteringsordningen og enhetsdo
kumentet for varefortolling, reisegodsta
riffen og reisegodsforskriften.) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1718-1719 
(27.11.92). 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1785-1838 
(1.12.92). 
Budsjett-kap.: 

935 EF-informasjonstjenester 

Il. Alminnelige saker: 
l. Nord-Trøndelag fylkeskommune sender 

uttalelse datert 28. september 1992 vedrø
rende EØS-avtalen. 
Ref. S.tid. 33 (6.10.92), og vedlagt protokol
len. (Sendt utenriks- og konstitusjonsko
miteen til orientering i samsvar med Presi
dentskapets beslutning 7.10.92.) 

2. Samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområ
det (EØS), undertegnet i Oporto 2. mai 
1992. 
(Vedlegg: l. Organiseringen av EØS-for-

handlingene. 2. Lovendringer som følge av 
EØS-avtalen. 3. Uttalelser vedrørende 
EØS-avtalen fra sentrale norske organisa
sjoner og institusjoner. 4. Erklæringer 
vedrørende EØS- forhandlingene. Sær
skilte vedlegg: l. Avtale om Det europeis
ke økonomiske samarbeidsområde. 2. (i 
alt 12 bind) Rettsakter omhandlet i vedleg
gene til Avtalen om Det europeiske økono
miske samarbeidsområdet. Vedlegg til 
Innst. S. 248: l. Tilleggsbrev fra Utenriks
departementet. 2. Spørsmål til Regjerin
gen med svar.) 
St.prp. 100 (1991-92), ref. S.tid. 3681 (1991-
92), Innst. S. 248 (1991-92), S .tid. 169-340 
(15.1 o .-16.10.92). 
(l forslag fra KrF, SV, Sp og FrP og l for
slag fra SV og Sp om å utsette behandlin
gen- ikke bifalt. Komiteens innstilling bi
falt med 130 mot 35 stemmer etter navne
opprop.) 
(Jf. IV, 7.) 

3. Samtykke til ratifikasjon av a) en Avtale 
mellom EFTA-statene om opprettelse av et 
Overvåkingsorgan og en Domstol, og b) en 
Avtale om EFTA-statenes faste komite, 
begge undertegnet i Oporto 2. mai 1992. 
(Vedlegg: l. Fordelingen av forvaltnings
oppgavene mellom Overvåkingsorganet 
og Den faste komite. 2. Avtale mellom EF
TA-statene om opprettelse av et overvå
kingsorgan og en domstol og Avtale om 
EFTA-statenes faste komite. 3. Agreement 
between the EFTA States on the establish
ment of a surveillance authority and a 
court of justice and Agreement on a Stan
ding committee of the EFTA States. Ved
legg til Innst. S. 247: Informasjon om feil i 
St.prp. 101.) 
St.prp. 101 (1991-92), ref. S .tid. 3681 (1991-
92), Innst. S. 247 (1991-92), S.tid. 169-341 
(15.10.-16.10.92). (Komiteens innstilling bi
falt med 130 mot 35 stemmer etter navne
opprop.) 
(Jf. IV, 7 .) 

4. Godkjenning av en avtale i form av en 
brevveksling mellom Norge og Det euro
peiske økonomiske fellesskap om utvikling 
av det bilaterale fiskerisamarbeidet. 
(Vedlegg: l. Brevvekslingen i norsk og en
gelsk tekst. 2. Brev av 22.11.91 fra Hav
forskningsinstituttet. 3. Brev av 21.11.91 
fra Fiskeridirektoratet. Vedlegg til innst.: 
Informasjon om feil i St.prp. 102 med den 
autentiserte tekst.) 
St.prp. 102 (1991-92), ref. S .tid. 3681 (1991-
92), Innst. S. 15, S.tid. 169-341 (15.10.-
16.10.92). 
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(Utkast til innstilling forelagt sjøfarts- og 
fiskerikomiteen før avgivelse. Komiteens 
innstilling bifalt med 131 mot 34 stem
mer.) 

5. Samtykke til ratifikasjon av Avtale om EF
TA-statenes parlamentarikerkomite, un
dertegnet i Reykjavik 20. mai 1992. 
(Vedlegg: Avtalen, i originaltekst på en
gelsk, med oversettelse til norsk.) 
St.prp. 129 (1991-92), ref. S.tid. 4498 (1991-
92), Innst. S. 23, S.tid. 657 (26.10.92). 

6. Forslag fra Kåre Gjønnes og Kjell Magne 
Bondevik om at det avholdes folkeavstem
ning før eventuell søknad sendes om 
norsk medlemskap i EF. 
Dok. 8:41 (1991-92), ref. S.tid. 3905 (1991-
92), Innst. S. 39, S.tid. 1275-1370 (19.11.92). 
(l forslag fra SV , KrF, Sp og FrP om folke
avstemning ikke bifalt med 100 mot 59 
stemmer.) 

7. Redegjørelse av statsministeren om Regje
ringens vurderinger og begrunnelse for at 
Norge bør søke medlemskap i De europeis
ke fellesskap (EF). 
S.tid. 1125-1132 (16.11.92), S.tid. 1275-1370, 
1410 (debatt 19.11.92). 
(l forslag fra Kj. Lunde, K. Gjønnes, J. J. 
Jakobsen og I. Staldvik om ikke å sende 
EF-søknad - ikke bifalt med 104 mot 55 
stemmer. l forslag fra Kj. Borgen om å 
sende EF-søknad m.v.- bifalt med 104 mot 
55 stemmer.) 
(Jf. forrige sak.) 

8. Forslag fra Lisbeth Holand pva. SV over
sendt fra Odelstinget 13.11.92: «Stortinget 
henstiller til Regjeringen å fremme forslag 
om endringer i utlendingsloven slik at de 
regler som i denne proposisjonen foreslås 
for EØS-borgere, blir gjort gjeldende for 
alle utlendinger.» 
S.tid. 1840-1841 (2.12.92) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

9. Redegjørelse av handelsministeren om 
prosedyre for justeringer av EØS-avtalen 
etter utfallet av folkeavstemningen i 
Sveits, med påfølgende debatt. 
S.tid. 2230-2237 (16.12.92), og vedlagt pro
tokollen. 

10. Samtykke til ratifikasjon av en frihandels
avtale med tilhørende vedlegg og proto
koller mellom EFTA-landene og Israel, un
dertegnet i Geneve den l 7. september 
1992. 
(Vedlegg: A. Avtalen i engelsk original
tekst og norsk oversettelse. B. Avtalens 
vedlegg og protokoller. C. Landbruksva
rer. D. Handelsforbindelsene mellom EF
TA-landene og Israel, Norge og Israel. E. 
Frihandelsavtalen og det norske General 
System of Preferences (GSP), og opphe-

velse av GSP for Israel og de okkuperte 
områder.) 
St.prp. 6, ref. S.tid. 658, Innst. S. 51, S.tid. 
2237-2238 (16.12.92). 
(l forslag ikke bifalt.) 

11. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriks
ministeren (arbeidsledigheten i Europa, 
Barentsregionen og EF -deltakelse, Maa
stricht-traktaten og søknad om EF -med
lemskap, EØS-avtalen). 
S.tid. 2409-2418 (19.1.93), S.tid. 2487-2548 
(debatt 1.2.93). 

12. Interp. fra Ragnhild Queseth Haarstad om 
det norske offentlighetsprinsippet i for
hold til EØS-avtalen og ved ev. norsk med
lemskap i EF. 
S.tid. 3059-3071 (25.3.93). 

13. Samtykke til ratifikasjon av en frihandels
avtale med tilhørende vedlegg og proto
koller mellom EFTA-landene og Polen un
dertegnet i Geneve 10. desember 1992. 
(Vedlegg: A. Engelsk avtaletekst med 
norsk oversettelse. B. Avtalens tilhørende 
vedlegg og protokoller. C. Landbruksva
rer. Brevveksling mellom Norge og Polen. 
D. De økonomiske reformer i Polen og fri
handelsavtalens betydning. E. Handels
forbindelsene mellom EFTA-landene og 
Polen og mellom Norge og Polen. F. EFs 
assosieringsavtale med Polen, det tidlige
re Tsjekkoslovakia og Ungarn.) 
St.prp. 41, ref. S .tid. 2951, Innst. S. 130, 
S.tid. 3453-3454 (29.4.93). 

14. Endringar i statsbudsjettet for 1993 i sam
band med medlemskapsforhandlingane 
med EF. 
St. prp. 48, ref. S .tid. 2970, Innst. S. 127, 
S.tid. 3454-3458 (29.4.93). 
(l forslag ikke bifalt.) 

15. Samtykke til l) Ratifikasjon av en proto
koll, undertegnet i Brussel 17. mars 1993, 
om justering av avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde (EØS). 2) 
Godkjennelse av en Avtale i form av brev
veksling mellom Norge og Det europeiske 
økonomiske fellesskap av 17. mars 1993 
om midlertidig anvendelse av visse ord
ninger for landbrukssektoren. 
(Vedlegg: Protokoll om justering av avta
len om EØS. I henhold til artikkel 20 i pro
tokollen om justering av avtalen om EØS. 
Sluttakt. Felleserklæring. Omforent møte
referat. Erklæring fra Den Franske Regje
ring. Avtale om anvendelse av visse ord
ninger for landbrukssektoren. Vedlegg til 
innst.: Brev fra Utenriksdepartementet, 
Handelsministeren, av 16.4.93 med svar på 
spørsmål fra Paul Chaffey, SV, og brev av 
16.4.93 med svar på spørsmål fra Anne En
ger Lahnstein, Sp.) 
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St.prp. 53, ref. S.tid. 3048, Innst. S . 137, 
S .tid. 3458-3497 (29.4.93) og bifalt med 119 
mot 36 stemmer. 
(l forslag om utsettelse og l forslag om 3/4 
flertall etter Grunnlovens § 93 ikke bifalt.) 
(Jf. sakene 2 og 16, og IV, 19.) 

16. Samtykke til ratifikasjon av l) en proto
koll om justering av avtalen mellom EF
TA-statene om opprettelse av et overvdk
ningsorgan og en domstol, 2) en protokoll 
om justering av avtalen om EFTA-statenes 
faste komite, og 3) en protokoll om juste
ring av avtalen om EFTA-statenes parla
mentarikerkomite, samtlige undertegnet i 
Brussell7. mars 1993. 
(Vedlegg: Protokollene i engelsk original
tekst med norsk oversettelse samt møtere
ferater.) 
St.prp. 54, ref. S.tid. 3048, Innst. S. 138, 
S .tid. 3458-3497 (29.4.93) og bifalt med 121 
mot 34 stemmer. 
(Jf. sakene 3 og 5 og forrige sak.) 

17. Opprettelse av en felles parlamentarisk 
komite med Europaparlamentet. (Valg av 
den norske delegasjonen.) 
Innst. S. 146, S .tid. 3513-3514 (3.5.93). 

18. Samtykke til ratifikasjon av en frihandels
avtale med tilhørende vedlegg og proto
koller mellom EFTA-landene og Romania, 
undertegnet i Geneve den 10. desember 
1992. 
(Vedlegg: A. Frihandelsavtalen i engelsk 
originaltekst og norsk oversettelse. B. Av
talens tilhørende vedlegg og protokoller. 
C. Landbruksvarer. Brevveksling mellom 
Norge og Romania. D. De økonomiske re
former i Romania og frihandelsavtalens 
betydning. E. Handelsforbindelsene mel
lom EFTA-landene og Romania og mel
lom Norge og Romania. F. EFs assosie
ringsavtale med Polen, det tidligere Tsjek
koslovakia og Ungarn. G. Frihandelsavta
len og det norske GSP-systemet.) 
St.prp. 59, ref. S .tid. 3295, Innst. S. 144, 
S.tid. 3514 (3.5.93). 

19.Rammevilkdra for luftfartsselskapenes 
virksomhet. 
(samtykke til ratifikasjon, i det vesentlige i 
samsvar med de framlagte tekster, av l) 
Vedtak av 26. mars 1993 i Felleskomiteen 
opprettet ved Avtale av 30. juni 1992 om si
villuftfart mellom Norge, Sverige og Det 
Europeiske Økonomiske Fellesskap, om 
tillegg til avtale av 30. juni 1992 om sivil 
luftfart mellom Norge, Sverige og Det Eu
ropeiske Økonomiske Fellesskap, og 2) 
Avtale om endring av avtale 30. juni 1992 
om sivil luftfart mellom Norge, Sverige og 
Det Europeiske Økonomiske Fellesskap). 
(Vedlegg: 1.-2. Avtalene. 3. Forklarende 

notat om anvendelsen av Rådsforordning 
(EØF) nr. 2408/92 i forhold til regionale 
luftfartstjenester i Norge. 4. Nye rettsakter 
som foreslås inntatt i Vedlegg til Avtale. 5. 
Rådsforordning (EØF) nr. 2299/89 av 24. ju
li 1989 om regler for bruk av EDB-baserte 
reservasjonssystemer .) 
St.prp. 69, ref. S.tid. 3515, Innst. S. 199, 
S.tid. 4208-4223 (7 .6.93). 
(5 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 20 og 21.) 

20. Samtykke til ratifikasjon av en frihandels
avtale med tilhørende vedlegg og proto
koller mellom EFTA-landene og Ungarn, 
undertegnet i Geneve den 29. mars 1993. 
(Vedlegg: A. Avtalen i engelsk original
tekst og norsk oversettelse. B. Avtalens til
hørende vedlegg og protokoller. C. Land
bruksvarer. Brevveksling mellom Norge 
og Ungarn. D . De økonomiske reformer i 
Ungarn og frihandelsavtalens betydning. 
E. Handelsforbindelsene mellom EFTA
landene og Ungarn og mellom Norge og 
Ungarn. F. EFs assosieringsavtaler med 
Ungarn, Polen og det tidligere Tsjekkoslo
vakia.) 
St.prp. 75, ref. S.tid. 3892, Innst. S . 181, 
S .tid. 4321 (9.6 .93). 

21. Redegjørelse av handelsministeren om 
status i de pdgdende forhandlinger om 
Norges søknad om medlemskap i EF. 
S .tid. 4438-4442 (14.6.93), S.tid. 4503-4529 
(debatt 15.6.93). 
(8 forslag, hvorav 2 trukket, 6 ikke bifalt.) 

22. Samtykke til ratifikasjon av en frihandels
avtale med tilhørende vedlegg og protokol
ler melom EFTA-statene og Bulgaria, un
dertegnet i Geneve 29. mars 1993. 
St.prp. 98. (Ikke behandlet av dette Stor
ting.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om forbud 

mot fri flyt av farlig avfall, og Wallonia
dommens betydning for Norge gjennom 
EØS-avtalen, S.tid. 694-695 (28.10.92). 

2. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å sikre at rd-
varepriskompensasjonsordningen opp-
rettholdes, S.tid. 705-707 (28.10.92). 

3. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om tiltak 
for å unngå nedleggelse av Stabburets piz
zafabrikk på Stranda dersom EØS-avtalen 
fører til utjevning av råvarepriser for bear
beidete landbruksvarer, S.tid. 707-708 
(28.10.92). 

4. Sp.spm. fra Eleonore Bjartveit om infor
masjon til publikum om EF og Norges søk
nad om medlemskap, S.tid. 1562 (25.11.92). 

5. Sp.spm. fra Reidar Johansen om hva myn
dighetene vil gjøre hvis EF med hjemmel i 
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EØS-avtalen starter fiske i norske soner 
uten at den årlige bilaterale avtalen mel
lom Norge og EF er ferdigbehandlet, S.tid. 
2116-2117 (9.12.92). 

6. Sp.spm. fra Peter Angelsen om økt EF-kvo
te av norsk arktisk torsk for hele 1993, i lys 
av utsettelsen av EØS-avtalens ikrafttre
delse og dermed toll-lettelser for norsk 
fisk, S.tid. 2390-2391 (13.1.93). 

7. Sp.spm. fra Paul Chaffey om informasjon 
om innholdet i EF-direktiver vedtatt etter 
l. august 1991 som ventes å inngå i EØS
avtalen, S.tid. 2582-2583 (3.2.93). 

8. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om å offent
liggjøre den norske regjeringens svar til 
EF i forbindelse med EF-søknaden, S.tid. 
2690-2691 (10.2.93). 

9. Sp.spm. fra Syver Berge om fordelen av at 
Noreg, Sverige og Finland forhandlar sa
man om EF-medlemskap, S. tid. 2885-2886 
(24 .2.93). 

10. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om like toll
satser for spiseolje- og matfettprodusenter 
i EF og Norge, som Denofa og Lilleborg 
Fabriker A/S, når EØS-avtalen trer i kraft, 
s. tid. 2886-2887 (24.2.93). 

11. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om hvordan regjeringen vil gjøre EFs 
unionstraktat kjent for det norske folk, 
S.tid. 2941-2942 (10 .3.93). 

12. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om hvorfor regjeringen har valgt å hemme
ligholde «posisjonspapirer» som er overle
vert EF-kommisjonen, S .tid. 3535-3536 
(5.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 12. mai 1961 nr. 2om opp

havsrett til åndsverk m.v. og i enkelte and
re lover som følge av EØS- avtalen. (Til
pasning til EF-direktiv om beskyttelse av 
datamaskinprogrammer; tilpasning av 
diskrimineringsforbudet i lover vedr. 
fonds- og vederlagsordninger for kunstne
re og kulturarbeidere.) 
Ot.prp. 84 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 6, O.tid. 7-12 (26.10.92), Besl. 
O. 84, L. tid. 3 (4.11.92). Lov av 4. desember 
1992. 

2. Lov om kringkasting. (Justeringer i gjel
dende lovverk som følge av EØS-avtalen 
og Europarådets konvensjon om fjernsyn 
over landegrensene.) 
(Vedlegg: Tabellarisk oppstilling over be
stemmelser i eksisterende lover og i depar
tementets forslag.) 
Ot.prp. 78 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 7, O.tid. 12-24 (26.10.92), Besl. 
O. 3, L. tid. 3-4 (4.11.92). Lov av 4. desember 
1992. 
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(6 forslag, hvorav l fra Tore A. Liltved pva. 
H og FrP sendt Regjeringen (via Stortin
get) - se REGJERINGEN OVERSENDT 
I.) 

3. Endringer i lover på arbeidsmiljø- og sik
kerhetsområdet m .v. som følge av en EØS
avtale. 
(Vedlegg: I. EFs maskindirektiv (89/392/ 
EØF), artikkel 2. Il. ILO-konvensjon nr. 
119 om sikkerhet ved maskiner, artikkel2. 
Ill. EFs direktiv om masseoppsigelser (75/ 
129/EØF). IV. EFs direktiv om virksom
hetsoverdragelser (77)187/EØF).) 
Ot.prp. 71 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 5, O.tid. 35-44 (29.10.92), Besl. 
O. 6, L .tid. 4 (4.11.92). Lov av 27. november 
1992. 
(3 forslag ikke bifalt.) 

4. Lov om endringer i luftfartslovgivningen 
som følge av EØS-avtalen. (Forskrifts
hjemler for priser og rutevilkår.) 
Ot.prp. 74 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 10, O.tid. 53-57 (30.10.92), 
Besl. O. 7, L.tid. 4 (4.11.92). Lov av 20. no
vember 1992. 

5. Lov om konkurranseregler i EØS-avtalen 
m. v. (Hjemmel for tvangsfullbyrdelse med 
unntak for EF-institusjonenes vedtak om 
pengekrav overfor foretak i Norge i sam
svar med Grunnlovens § 93.) 
Ot.prp. 68 (1991-92), ref. O.tid. 567 (1991-
92), Innst. O. 22, O.tid. 64-67 (12.11.92), 
Besl. O. 9, L. tid. 5-6 (16.12 .92). Lov av 27. 
november 1992. 
(Utkast til innst. forelagt justiskomiteen 
før avgivelse.) 
(.Jf. neste sak.) 

6. Tillegg til Ot.prp. nr. 68 (1991-92) Om lov 
om konkurranseregler i EØS-avtalen m.v. 
(Presisering av unntaket i tvangsfullbyr
delsesloven for «foretak i Norge».) 
Ot.prp. 98 (1991-92), ref. O.tid. 1012 (1991-
92), Innst. O. 22, O.tid. 64-67 (12 .11.92), 
Besl. O. 9, L .tid. 5-6 (16.11.92). Lov av 27. 
november 1992. 
(Utkast til innst. forelagt justiskomiteen 
før avgivelse.) 
(Jf. forrige sak og neste sak.) 

7. Lov om gjennomføring i norsk rett av ho
veddelen i Avtale om Det europeiske øko
nomiske samarbeidsområdet (EØS), m. v. 
(EØS-loven.) 
Ot.prp. 79 (1991-92), ref. O.tid. 567 (1991-
92) , Innst. O. 14, O.tid. 68-75 (12.11.92), 
Besl. 0 . 10, L.tid. 6 (16.11.92). Lov av 27. no
vember 1992. 
(.Jf. sakene 6 og 19, og Il, 2 og 3.) 

8. Lov om offentlig støtte og lov om endringer 
i næringslovgivningen m .v. som følge av 
EØS-avtalen. 
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(Opphevelse av ulike bestemmelser som 
diskriminerer utenlandske rettssubjek
ter.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.10.92 fra 
Næringsdepartementet til energi- og indu
strikomiteen med rettelse av bestemmel
ser om bostedskrav.) 
Ot.prp. 73 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), lnnst. O. 16, O.tid. 75-97 (12.11.92), 
Besl. O. 11, 12, L. tid. 6 (16.11.92). Lov av 27. 
november 1992. 

9. Endringer i energilovgivningen som følge 
av en EØS-avtale. (Endr. i energiloven, pe
troleumsloven og konsesjonsbestemmel
sene om vannkraft i industrikonsesjonslo
ven for tilpasning til prinsippet om likebe
handling av borgere innenfor EØS.) 
Ot.prp. 82 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 17, O.tid. 75-99 (12.11.92), 
Besl. O. 13, L. tid. 6 (16.11.92). Lov av 27. no
vember 1992. 

10. Lov om offentlige anskaffelser m.v. (EØS
tilpasning.) 
Ot.prp. 97 (1991-92), ref. O.tid. 1012 (1991-
92), Innst. O. 18, O.tid. 75-100 (12.11.92), 
Besl. O. 14, L . tid. 6 (16 .11.92). Lov av 27. no
vember 1992. 
(Jf. sak 8.) 

11. Endringer i lov 24. mars 1972 nr. 11 om 
angrefrist ved visse avtaler om forbruker
kjøp m .m. (angrefristloven) . (EØS-tilpas
ning.) (Utvidelse til å omfatte ytelse av tje
nester- EFs dørsalgdirektiv.) 
Ot.prp . 80 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 19, O.tid. 100-102 (12.11.92), 
Besl. O. 15, L. tid. 6 (16.11.92). Lov av 18. de
sember 1992. 
(l forslag ikke bifalt.) 

12. Lov om lovvalg i forsikring, lov om gjen
nomføring i norsk rett av EØS-avtalens 
vedlegg V punkt 2. om fri bevegelighet for 
arbeidstakere m.v. innenfor EØS og lov 
om endringer i enkelte lover som følge av 
EØS-avtalen. 
(Vedlegg: EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 
(rådsforordning (EØF) nr. 1612/68 og nr. 
312/76) om fri bevegelse for arbeidstakere 
m.v. innenfor EØS med de endringer og 
tillegg som følger av vedlegg V, protokoll l 
til avtalen og avtalen for øvrig. Vedlegg til 
innst.: Brev av 14.10.92 fra justiskomiteen 
til justisministeren og svarbrev av 19.10.92 
om forslag til endr. i produktavgiftsloven.) 
Ot.prp. 72 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 21, O.tid. 103-120 (13.11 .92), 
Besl. O. 16, 17, 18, L.tid. 6-7 (16.11.92). Lov 
av 27. november 1992. 
(3 forslag, hvorav l fra Lisbeth Ho land 
sendt Regjeringen (via Stortinget) - se RE
GJERINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. sak 19.) 

13. Lov om legemidler m.v. og om endringer i 
visse andre lover som følge av EØS-avta
len. (Endr. i lover vedr. apotekvesen, næ
ringsmidler, alkohol, tobakk og helseper
sonell som følge av EØS-avtalens regler 
om fri bevegelse av varer, personer, tjenes
ter og kapital.) 
Ot.prp. 70 (1991-92), ref. O.tid. 567 (1991-
92), Innst. O. 8, O.tid. 120-137 (13.11.92), 
Besl. O. 19, L .tid. 7 (16.11.92). Lov av 4. de
sember 1992. 

14. Lov om husdyravl og lov om endringer i 
visse andre lover på Landbruksdeparte
mentets område som følge av EØS-avta
len. (Regler i forbindelse med handel med 
landbruksprodukter - herunder dyr og dy
reprodukter, bekjempelse av dyresyk
dommer, husdyravl, omsetning av såvarer 
og gjødselvarer og det plantesanitære om
rådet.) 
(Vedlegg til innst.: l. Spørsmål fra land
brukskomiteen med departementets svar 
av 19.10. og 27 .10.92. 2. Brev av 29.10.92 fra 
Landbruksdepartementet, statsråden til 
Stortingets presidentskap vedr. tilleggsga
rantier for handel med levende dyr.) 
Ot.prp. 75 (1991-92) , ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 20, O.tid. 157-164 (16 .11.92), 
Besl. O. 22, 23 , L. tid. 8 (23.11.92). Lov av 4. 
desember 1992. 
(Jf. Il, 2.) 

15. Endring i lov 14. desember 1951 nr. 3 om 
omsetning av råfisk . (EØS-tilpasning.) 
(Klageadgang for enkeltvedtak om dirige
ring av fangster .) 
Ot.prp. 96 (1991-92), ref. O.tid. 1012 (1991-
92), Innst. O. 12, O.tid. 165-167 (17.11.92), 
Besl. O. 24, L .tid. 8-9 (23.11.92). Lov av 4. 
desember 1992. 
(Jf. neste sak og Il, 2.) 

16. Endringer i fiskerilovgivningen. {l. End
ringer i lov 14. desember 1951 nr. 3om om
setning av råfisk. 2. Endringer i lov l 7. juni 
1966 nr. 19om Norges fiskerigrense og om 
forbud mot at utlendinger driver fiske 
m.v. innenfor fiskerigrensen. 3. Opphe
ving av lov 18. desember 1971 nr. 91 om 
omsetning av fisk fra tilvirker. 4. Opphe
ving av lov 10. juni 1977 nr. 62 om kon
junkturreguleringsfond for torskefiskerie
ne.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1990:24 Fiskein
dustriens organisering og rammevilkår. 
Leder Einar Moxnes . Vedlegg til innst.: 
Svarbrev av 13.10.92 fra Fiskerideparte
mentet til sjøfarts- og fiskerikomiteen.) 
Ot.prp. 61 {1991-92), ref. O.tid. 484 (1991-
92), Innst. O. 13, O.tid. 167-189 (17.11.92), 
Besl. O. 25, L . tid. 9 (23.11.92). Lov av 4. de
sember 1992. 

l 
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( 4 forslag i Odelstinget - 3 ikke bifalt, l fra 
H og FrP sendt Stortinget, ikke bifalt. 2 
forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

17. Lov om fri utveksling av tjenesteytelser in
nen sjøtransport mellom stater tilsluttet 
Det europeiske økonomiske samarbeids
område, og mellom stater tilsluttet Det eu
ropeiske økonomiske samarbeidsområde 
og tredjeland, og om endring i visse andre 
lover som følge av avtalen om Det euro
peiske økonomiske samarbeidsområde. 
(Vedlegg: EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 
52 og nr. 53.) 
Ot.prp. 62 (1991-92), ref. O.tid. 566-567 
(1991-92), Innst. O. 25, O.tid. 189-190 
(17.11.92), Besl. O. 26, L.tid. 9-10 (23.11.92). 
Lov av 4. desember 1992. 

18. Endringer i visse lover på Finansdeparte
mentets område (EØS-tilpasning). (Endr. i 
lovgivningen for finansinstitusjoner, kre
dittilsynsloven, verdipapirhandelsloven, 
verdipapirsentralloven, tolloven og øllo
ven.) 
Ot.prp. 85 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 23, O. tid. 219-238 (17 .11.92), 
Besl. O. 27, L. tid. 10 (23.11.92). Lov av 4. de
sember 1992. 
(Jf. Il, 2.) 

19. Endring av enkelte lover som følge av at 
Sveits ikke blir med i EØS. (EØS-loven og 
lov om fri bevegelse for arbeidstakere in
nen EØS.) 

Ot.prp. 57, ref. O. tid. 542, Innst. O. 79, O. tid. 
589-590 (29.4.93), Besl. O. 89, L.tid. 57 
(4.5.93). Lov av 11. juni 1993. 
(Jf. sakene 7 og 12, og Il, 15.) 

20. Endringar i lov om endringer i luftfart
slovgivningen som følge av EØS-avtalen. 
(Dato for opphevelse av luftfartsavtale 
mellom Norge, Sverige og EF.) 
Ot.prp. 81, ref. O.tid. 645, Innst. O. 124, 
O.tid. 875 (2.6.93), Besl. O. 134, L.tid. 77 
(9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(Jf. neste sak og Il, 19.) 

21. Endring i lov 16. desember 1960 nr. l om 
luftfart. (Revisjon av luftfartsloven.) 
(Vedlegg: l. Rådsforordning (EØF) nr. 95/ 
93 av 18.1.93 om felles regler for fordeling 
av tidsluker på lufthavnene i EF. 2. EFs 
luftfartspakke 3. 3. (EØF) nr. 3922/91 av 
16.12.91 om harmonisering av tekniske 
krav og administrative fremgangsmåter i 
sivil luftfart. 4. Rådsdirektiv (91/670/EØF) 
av 16.12.91 om gjensidig godkjenning av 
personsertifikater for å utøve funksjoner i 
sivil luftfart. 5. (EØF) nr. 2299/89 av 24.7.89 
om regler for bruk av edb-baserte reserva
sjonstjenester. Jf. NOU 1991:18 Revisjon 
av luftfartsloven. Leder Stein Øxseth.) 
Ot.prp. 84, ref. O.tid. 645, lnnst. O. 123, 
O.tid. 875-908 (2.6 .93), Besl. O. 135, L .tid. 78 
(9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(Jf. forrige sak og Il, 19.) 
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ELDREOMSORG 

Omfatter bl.a.: Aldershjem, bostøtte for pensjonister, eldreinstitusjoner, Norsk gerontologisk in
stitutt, Norsk pensjonistforbund. 
Se også: FOLKETRYGD, SOSIALVESEN, TRYGDER 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S·.- 11, S.tid. 1261-1360 
(5.12.89). 
Budsjett-kap.: 

641 Forsøksvirksomhet, opplysnings
virksomhet m.v. innen sosialsekto
ren 

670 Tiltak for eldre 
671 3671 Norsk gerontologisk institutt 
675 Bostøtte for pensjonister 

Il. Alminnelige saker: 
l . Forslag fra Carl I . Hagen om en ordning 

med statsstøtte til fritidsklubbers arbeid 
for eldre. (Tilskudd til bl.a. Tveita Fritids
klubb, Oslo.) 
Dok. 8:1, ref. S .tid. 258, Innst. S. 36, S.tid. 
1261-1361 (5.12.89). 
(Forslagene ble ikke bifalt.) 
(Jf. I , sak 1.) 

2. Forslag fra John Alvheim om opprettelse 
av en ordning med et eldreomsorgsombud. 
Dok. 8:14, ref. S .tid. 2282, Innst. S. 125, 
S .tid. 2914- 2921 (3.4.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt. Komiteens inn
stilling om eldreråd ble bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Endring av bevilgningen under kap. 2760 
Rammetilskudd til helse- og sosialtjenes
ten i kommunene i statsbudsjettet for 
1990. (300 mill. kroner til styrking av eldre
omsorgen.) 
St.prp. 72, ref. S.tid. 2659, Innst. S . 129, 
S .tid. 2984- 3017 (5.4.90). 
(3 forslag ikke bifalt. Komiteens innst. om 
tilsammen l. milliard kroner bifaltes med 
68 mot 40 stemmer.) 
(Jf. neste sak.) 

4. Forslag fra John Alvheim om å bevilge l 
milliard kroner for å løse krisen i eldreom
sorgen i kommunene. 
(Finansiert ved reduksjoner i u-hjelpsbud
sjettet.) 

Dok. 8:26, ref. S.tid. 2435, Innst. S . 129, 
S .tid. 2984- 3017 (5.4.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt, men komiteens 
innst. om l milliard over andre kap. ble bi
falt med 68 mot 40 stemmer.) 
(Jf. forrige sak.) 

5. Forslag fra Magnar Sortåsløkken og Marie 
Lovise Widnes om lovfesta rettigheter for 
eldre. 
Dok. 8:10, ref. S.tid. 2136, Innst. S . 218, 
S .tid. 3972- 3996 (7 .6.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om åt 

frivillig drevet transport av eldre under
legges de samme krav som konsesjonsun
derlagt kjøring, S .tid. 282-283 (1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om 
kommunal utbyggingsplikt for sykehjem 
og hjemmesykepleie i likhet med for barne
hager, S.tid. 2050-2051 (10 .1.90). 

3. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om mins
tepensjonister i Molde som har fått huslei
eøkning på 25 % i trygdeboliger, S.tid. 
2073-2074 (17 .1.90). 

4. Sp.spm. fra Laila Kaland om reduserte lø
yvingar frå staten som gir dårlegare tilbad 
til eldre i Molde kommune, S.tid. 2149-2150 
(24.1.90). 

5. Sp.spm. fra Eva Finstad om å sikre at eld
re og syke ikke blir utskrevet fra sykehus 
uten å ha et forsvarlig tilbud å komme til
bake til, S.tid. 2368 (14.2.90). 

6. Sp.spm. fra Bjørn Tore Godal om initiativ 
til å stanse den krisepregede utviklingen 
innen eldreomsorgen i Oslo, S.tid. 2368-
2369 (14.2.90). 

7. Sp.spm. fra Gunnar Prestegård om forde
lingen av ressursene eller reduserte statli
ge overføringer er årsak til eldreomsorg
skrisen i Oslo, S.tid. 2369-2370 (14.2 .90). 

8. Sp.spm. fra Laila Kaland om heving av 
helsepersonellbemanninga ved alders- og 
sjukeheimar, S. tid. 2445-2446 (21.2 .90). 



-99- Eldreomsorg 

9. Sp.spm. fra Laila Kaland om å oppretta 
skjerma einingar for senil demente ved 
sjukeheimane, S.tid. 2446-2447 (21.2.90). 

10. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om å endre 
forutsetningene for å motta bostøtte i bo
kollektiv for eldre, S.tid. 2667- 2668 
(21.3.90). 

11. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om 
kommunestyret i Molde som bruker mid
ler fra eldrepakka til dataanlegg i helse- og 
sosialsektoren, S.tid. 3317-3318 (2.5.90). 

12. Sp.spm. fra Kari Helliesen om informa
sjon og tidsrammer for kommunene om 
midler fra eldrepakken, S. tid. 3399-3400 
(9.5.90). 

13. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om sterk 

prisøkning på eldrehybler på Lambertse
ter i Oslo, S.tid. 3695-3696 (30.5.90). 

14. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om 
uverdige forhold for de eldre ved Sanite
ten aldershjem i Drammen på grunn av 
nedskjæringer i helsesektoren, S.tid. 3699-
3700 (30.5.90). 

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

ketrygd og i visse andre lover. (Rett til sy
kepenger ved pleie i hjemmet av nære på
rørende i terminalfasen i inntil 20 dager.) 
Ot.prp. 44, ref. O. tid. 127, Innst. O. 50, O. tid. 
232-241 (29.5.90), Besl. O. 54, L.tid. 24 
(5.6.90). Lov av 15. juni 1990. 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

L Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 11, S.tid. 1277-1356 
(6.12.90). 
Budsjett-kap.: 

604 Frivillige organisasjoner 
670 Tiltak for eldre 
671 3671 Norsk gerontologisk institutt 
675 Bostøtte for pensjonister 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol

ketrygden for 1990 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. (Tilskudd til 
kommunene til nye stillinger.) 
(Vedlegg: Utkast til avtale om overdragel
se av Glittre sanatorium fra Staten til 
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesy
ke.) 
St. prp. 23, ref. S .tid. 770, Innst. S. 52, S.tid. 
1358-1359 (6.12.90). 

2. Forslag fra Solveig Sollie og Borghild Røy
seland om omsorgspermisjon for pårøren
de som tar på seg pleieoppgaver. 
Dok. 8:42, ref. S .tid. 3253, lnnst. S. 188 (ik
ke-beh.), S. tid. 4074-4075 (13.6.91). 

m. Spørsmål: 
L Sp.spm. fra Laila Kaland om betre råd

gjeving til eldre om riktig bruk av medi
sin, S.tid. 70-71 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om til
baketrekking av rundskriv som tillot kom
munene å benytte midler fra «eldremilli
arden» til andre formål, S.tid. 2025-2026 
(9.1.91). 

3. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om tilskudds
ordninger for etablering og drift av flere 
sykehjemsplasser for eldre, S.tid. 2704-
2705 (13.3.91). 

4. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om eldre
omsorgen i Notodden som ikke har fått 
ekstramidler fra eldremilliarden som for
utsatt, S.tid. 2708-2709 (13.3.91). 

5. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om unde
rernæring hos eldre i Oslo, S.tid. 3100-3101 
(24.4.91). 

6. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om sjølv
råderetten til kommunane som har ført til 
mellom anna nedbygging av eldreomsorga 
i Oslo kommune, S.tid. 3277-3278 (8 .5.91). 

7. Sp.spm. fra Eleonore Bjartveit om å sikre 
adventistene og det jødiske trossamfunn 
rett til å opprettholde spesielt levesett i eg
ne eldreinstitusjoner, S.tid. 3283-3284 
(8.5.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 19. november 1982 nr. 66 

om helsetjenesten i kommunene og lov av 
5. juni 1964 nr. 2 om sosial omsorg. (Egen
betaling for hjemmesykepleie, hjemme
hjelp og korttidsopphold ved institusjon.) 
Ot.prp. 24, ref. O. tid. 301, Innst. O. 40, O. tid. 
363-379 (29.4.91), Besl. O. 46, L.tid. 21 
(7 .5.91). Lov av 31. mai 1991. 
(l forslag i Lagtinget- ikke bifalt.) 

2. Lov om kommunale og fylkeskommunale 
eldreråd. 
Ot.prp. 68, ref. O.tid. 613 (11.6.91), og ved
tatt ikke behandlet av dette Odelsting. 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1459-1520 
(2.12.91). 
Budsjett-kap.: 

604 Frivillige organisasjoner 
641 Forsøksvirksomhet, opplysnings-

virksomhet m.v. i sosialsektoren 
670 Tiltak for eldre 
671 3671 Norsk gerontologisk institutt 
675 Bostøtte for pensjonister 

2. Forslag fra John Alvheim om innføring av 
en ordning med tilskudd for utbygging av 
et tilstrekkelig antall nye sykehjemsplas
ser/heldøgns omsorgstilbud for eldre. 
Dok. 8:34, ref. S.tid. 3532, Budsjett-innst. 
S. IV, S.tid. 4361-4426, 4456 (19.6.92), og ik
ke bifalt med 99 mot 16 stemmer. 
(l forslag fra KrF og Sp om å oversende 
forslaget til Regjeringen- ikke bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 39 og Il, 11.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Solveig Sollie og Borghild Røy

seland om omsorgspermisjon for pårøren
de som tar på seg pleieoppgaver. 
Dok. 8:42 (1990-91), ref. S.tid. 3253 (1990-
91), Innst. S. 3, S.tid. 343-346 (24.10.91) og 
vedtatt sendt Regjeringen. 
(Forslaget med tilslutning fra KrF og Sp
ikke bifalt.) 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1991 under 
enkelte kapitler under Sosialdepartemen
tet m.v. (Kap. 670, omsorgstjenester- ned
satt bev. under eldremilliarden.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 846, Innst. S. 62, S.tid. 
1833- 1836 (12.12.91). 

3. Interp. fra Laila Kaland om tiltak for å fø
rebyggje ogsynleggjere vald og mishand
ling mot eldre. 
S.tid. 2651-2668 (20.2.92). 

4. Trygdeoppgjøret 1992. (Regulering av 
grunnbeløpet i folketrygden fra 1.5.92, 
bev. til øking i sluttpoengtallet for unge 
uføre født før 1945, bev. til endring i al
dersgrensen for unge uføre, økning av bo
tilskuddet for pensjonister, endret bev. til 
AFP-pensjon og krigspensjonering, endr. 
bev. på statsbudsjettet 1992.) 
(Vedlegg: l. Tabeller over ytelser fra folke
trygden og 

antall pensjonister m.v. 2. Spesialbestilte 
tabeller fra Statistisk sentralbyrås inn
tekts- og formueundersøkelsen for 1990 
med tilleggsutvalg av uførepensjonister. 3. 
Sluttprotokoll fra forhandlingene/drøftin
gene mellom Regjeringen og Norsk Pen
sjonistforbund, Funksjonshemmedes Fel
lesorganisasjon og Landsorganisasjonen i 
Norge om regulering av grunnbeløpet i 
folketrygden og andre pensjonsytelser pr. 
l. mai 1992.) 
St.prp. 106, ref. S.tid. 3825, Innst. S. 212, 
S.tid. 4202- 4211 (17 .6.92). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om tiltak 

mot ekstrem underernæring blant eldre, 
S.tid. 2144-2145 (15.1.92). 

2. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om eit til
felle der ein kommune med hjelp av politi 
sender ein pleiepasient heim til tomt hus, 
S.tid. 2307-2308 (5.2.92). 

3. Sp.spm. fra Terje Nyberget om en ufør 
kvinne i Tromsø som må ta hele omsorgen 
for sin pleietrengende mann på grunn av 
manglende sykehjemsplasser, S.tid. 2631-
2632 (19.2.92). 

4. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om 
tvangsflytting av pleietrengende eldre fra 
Regionsykehuset i Trondheim til Røros sy
kehus, S.tid. 2715-2716 (26.2.92). 

5. Sp.spm. fra Marie Brenden om vurdering 
av behovet for somatiske sykehjem i tiden 
framover, i forhold til hjemmebaserte tje
nester, S.tid. 3091-3092 (1.4.92). 

6. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om lov
endring som på spesielle betingelser gir 
rett til opphold i pleieinstitusjon i annen 
kommune, S.tid. 3470 (6.5.92). 

7. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om etable
ring av kompetansesenter for eldrevolds
problemer, S.tid. 3938-3939 (10.6.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om kommunale og fylkeskommunale 

eldreråd. 
Ot.prp. 68 (1990-91), ref. O.tid. 3, Innst. O. 4, 
O.tid. 40-46 (24.10.91), Besl. O. 5, L.tid. 5 
(31.10.91). Lov av 8. november 1991. 
(2 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - in
gen bifalt.) 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1722-1780 
(30.11.92). 
Budsjett-kap.: 

604 Frivillighetssentraler 
651 Forsøksvirksomhet, opplysnings-

virksomhet m.v. i sosialsektoren 
665 Bostøtte for pensjonister 
670 Tiltak for eldre 
671 3671 Norsk gerontologisk institutt 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol

ketrygden for 1992 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. (Kap. 670 Til
tak for eldre - etterslep på utbetaling av 
eldremilliarden.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 45, 
S.tid. 1782- 1783 (30.11.92). 

2. Forslag fra John Alvheim og Inger Marie 
Ytterhorn om innføring av en betalings
ordning for ferdigbehandlede pasienter i 
somatiske sykehus. 
Dok. 8:25, ref. S .tid. 3400, Innst. S . 182, 
S.tid. 4388-4396 (10.6.93) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

m . Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om mobbing 

fra barn med døden til følge, og skolens 
«kriseenhet)) for at barna ikke skulle føle 
skyld eller skam, S .tid. 2098-2099 (9.12.92). 

2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å hin
dre nedleggelse av Riarhaugen Alders
hjem i Vesterålen og tvangsflytting av 22 
eldre, som følge av konkurs, S .tid. 2943-
2944 (10.3.93). 

3. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om å pålegge 
Sandnes kommune å bedre eldreomsorgen, 
aktualisert av situasjonen for pleietren
gende Aslaug Svendsen, S.tid. 3197-3198 
(31.3.93). 

4. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å bed
re ernæringssituasjonen for enslige eldre 
for å unngå dødsfall pga. underernæring, 
S.tid. 3327-3328 (21.4.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Odd Holten, Lars Gunnar Lie 

og Borghild Røyseland om lov om endring 
i lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale 
tjenester m.v. (om rett for spesielle grup
per til å få opphold i eldreinstitusjoner 
som ivaretar deres særlige behov). 
Dok. 8:21, ref. O.tid. 578, Innst. O. 131, 
O. tid. 815-820 (1.6.93) og avvist. 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
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ELEKTRISITET 

Omfatt_er bl.a.:. Bølgekraftverk, elektrisitetsverk, energi- og vassdragsforvaltning, gasskraftverk, 
konsesJonsavgt.ftsfondet, krafteksport, kraftfordeling, kraftforsyning, kraftforsyningsbered
skap,. kraftimport, kraftleie, kraftpriser, kraftutbygging, kraftverk, linjenett for kraftverk, må
ravgiftsfondet, Norges vassdrags- og energiverk, oljekraftverk, samkjøringsselskaper, solenergi, 
Statkraft SF, Statnett SF, statskraftverkene, strømrasjoneringsloven, tidevannenergi Vass-
dragsdirektoratet, vindenergi. ' 
Se også: ATOMKRAFT, ENERGI, VANNKRAFT, VASSDRAGSREGULERING 

1989-90 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

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. 997-1074 
(30.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1885 4885 Energi- og vassdragsforvaltning 
1898 Kraftforsyningsberedskap 
2454 5454 Statskraftverkene 

2. Statskraftkontraktene med alminnelig 
forsyning og Statskraftverkenes drifts
budsjett for 1990 m.v. 
(Vedlegg: l. Sammenfatning av forslag fra 
Statskraft og Statskraftkjøpemes Felles
organ om nye kontraktsvilkår for alminne
lig forsyning. 2. Brev fra Statskraftkjøpe
renes Fellesorgan til Olje- og energidepar
tementet. 3. Brev fra Metallurgisk Indu
stris Landsforening til Olje- og energide
partementet.) 
St. prp. l. Tillegg 7, ref. S. tid. 650, Budsjett
innst. S . 8, S.tid. 997-1074 (30.11.89). 
(Jf. sakene l og 4.) 

3. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1990. 
Budsjett-innst. S . 13, S.tid. 1365-1430 
(6 .12.89). 
Budsjett-kap.: 

5541 Elektrisitetsavgift 
4. Statskraftkontraktene med alminnelig 

forsyning. 

St.prp. l. Tillegg 12, ref. S.tid. 1619, Bud
sjett-innst. S . 8. Tillegg l, S .tid. 1735-1737 
(18 .12.89). 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgningene på statsbud

sjettet for 1989 under Olje- og energidepar
tementet. (Kap. 2454/5454 Statskraftverke
ne, endr. driftsbudsjett.) 
St. prp. 40, ref. S .tid. 967, Innst. S. 55, S.tid. 
1737 (18.12.89). 

2. Tilskudd fra Konsesjonsavgiftsfondet m.v. 
for 1990. (Tilskudd fra Måravgiftsfondet.) 
St.prp. 48, ref. S.tid. 1364, Innst. S. 73, 
S.tid. 1737- 1738 (18.12.89). 

3. Ullensaker kommune sender uttalelse da
tert 14. desember 1989 om strømprisøknin
gen i 1990 for Gjermå Energiverk. 
Ref. S .tid. 2037 (4.1.89), og vedlagt proto
kollen. 

4. IlS Sira-Kvina Kraftselskap. Finansiering 
og anskaffelse av ny driftssentral, utvidel
se av administrasjonsbygget samt fornyel
se av samband. Statens deltagelse. 
St. prp. 52, ref. S.tid. 2102, Innst. S. 87, 
S.tid. 2282 (1.2 .90). 

5. Endringer i vilkårene for Statkrafts salg 
av kraft med risikodeling. (Forlengelse av 
fristen for kontraktsinngåelse og av kon
traktsvarigheten.) 
St. prp. 80, ref. S .tid. 3061, Innst. S. 167, 
S.tid. 3495- 3497 (15.5.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Børre Rønningen om nedtrap

pinga på Rjukan og Norsk Hydros krafts-
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al byggjer på Stortingets vedtak, S . tid. 
273-274 (1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om hva 
som vil bli gjort for å få orden i kraftmar
kedet, på bakgrunn av Norsk Hydros 
kraftsalg, S.tid. 275-276 (1.11.89). 

3. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om konse
sjonsbehandling av tørrårskraftverk bør 
utstå til gassoverføring til Østlandet er 
nærmere avklart, S.tid. 350-351 (15.11.89). 

4. Sp.spm. fra Børre Rønningen om Olje- og 
energidepartementet vil leggje Høgres 
framlegg til grunn for et arbeid med omor
ganisering av Statkraft, S.tid. 351 
(15 .11.89). 

5. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om å ta i 
bruk energisparende strømlinjer i Norge, 
S .tid. 979-980 (29.11.89). 

6. Sp.spm. fra Marie.Lovise Widnes om å ska
pe nye arbeidsplassar i samband med ut
betring av kraftverk og kraftlinjer, S .tid. 
2163-2164 (24.1.90). 

7. Sp.spm. fra Astrid Marie Nistad om kor
leis eit fritt kraftmarked kan følgje opp 
målsettinga om utjamning av kraftprisen 
for forbrukarane, S .tid. 2311 (7.2.90). 

8. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om å sørge 
for at Statkraft kan gi norske bedrifter til
bud av overskuddskraft til like gunstige 
betingelser som for utenlandske forbru
kere, S.tid. 2373-2374 (14.2 .90). 

9. Sp.spm. fra Børre Rønningen om igangset
ting av planar om omfattande modernise
ring av kraftverk og linenett i Noreg, S.tid. 
2374-2375 (14.2.90). 

10. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om et eventu
elt gasskraftverk på Karmøy, S.tid. 2587-
2588 (14 .3.90). 

11. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om den høye 
kraftprisen som gjør at bedriften Vaule 
Sand & Betong vurderer å permittere an-
satte, S.tid. 2588 (14.3.90). · 

12. Sp.spm. fra Astrid Marie Nistad om å utvi
de tilbodet om sal av tilfeldig kraft til and
re land enn Danmark og Sverige, S.tid. 
2676-2677 (21.3.90). 

13. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om 55 kom
muner som de siste 5 årene har tatt inn 2 
milliarder kr i ulovlig skatt over strømreg
ningen, S.tid. 2677 (21.3.90). 

14. Sp.spm. fra Oddlaug Vereide om utbyg
ging av vindkraftanlegg som alternativ til 
vanleg el-forsyning, spesielt i Sogn og 
Fjordane, S.tid. 2677-2678 (21.3.90). 

15. Sp.spm. fra Ingvald Godal om å stimulera 
til utbygging av norsk energibasert næ
ringsliv slik at energiressursane kan fo
redlast her i landet, S.tid. 2768-2769 
(28.3.90). 

16. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om når 
rapport om omorganisering av Norges 
vassdrags- og energiverk vil bli forelagt 
Stortinget til behandling, S .tid. 3192-3193 
(25.4.90). 

17. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn, fram
satt av Paal A . Bjørnestad om Bergen Lys
verker som må betale for gatelys i Bergen, 
S.tid. 3315-3316 (2.5 .90). 

IV. Lovsaker: 
l. Tilbaketrekning av Ot.prp. nr. 12 (1989-90) 

om lov om produksjon, omforming, over
føring, omsetning, fordeling og bruk av 
energi m .m . (energiloven). 
Ot.meld. l, ref. O.tid. 4, lnnst. O. 4, O.tid. 5 
(7.11.89). (Jf. neste sak.) 

2. Lov om produksjon, omforming, overfø
ring, omsetning og fordeling av energi 
m.m. (Energiloven) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 28. mai 
1990 fra Olje- og energidepartementet, 
statsråden, til energi- og industrikomite
en.) 
Ot.prp. 43, ref. O. tid. 125, lnnst. O. 67, O. tid. 
357-401 (11.6.90), Besl. O. 72, L.tid. 29 
(14.6.90). Lov av 29. juni 1990. 
(2 forslag i Odelstinget, henholdsvis fra 
Ernst Wroldsen pva. A og SV, og fra Tora 
Aasland Houg pva. SV- ingen bifalt. For
slagene fremsatt på ny i Lagtinget - ikke 
bifalt.) 
(Jf. sak 1.) 

1990-91 
I . Budsjett-saker: 

l. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1991. 
Budsjett-innst. S. 13, S .tid. 1423-1474 
(7.12.90). 
Budsjett-kap.: 

5541 Elektrisitetsavgift 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 

Budsjett-innst. S . 8, S .tid. 1573-1645 
(11 .12.90). 
Budsjett-kap.: 
1885 4885 Energi- og vassdragsforvaltning 
1898 Kraftforsyningsberedskap 
2454 5454 Statskraftverkene 
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Il. Alminnelige saker: 
l. Vinje kommunestyre sender uttalelse da

tert 20. september 1990 om de varslede 
endringer i skattereglene for kraftverk . 
Ref. S .tid. 410 (22.10.90), og vedlagt proto
kollen. 

2. Endringer av bevilgningene på statsbud
sjettet for 1990 under Olje- og energidepar
tementet. (Revidert driftsbudsjett for Stat
kraft m .m.) 
St.prp. 18, ref. S.tid. 770, Innst. S. 50, S.tid. 
1645- 1646 (11.12.90). 

3. Tilskudd fra Konsesjonsavgiftsfondet m. v. 
for 1991. (Tilskudd til Måravgiftsfondet.) 
St.prp. 30, ref. S.tid. 1191, Innst. S. 74, 
S.tid. 1905 (19.12 .90). 

4. Opphevelse av sentralnettsordningen. 
St.prp. 58, ref. S.tid. 2885, Innst. S. 123, 
S.tid. 3112 (25.4.91). 

5. Statskraftkontraktene med risikodeling. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 31.5.91 fra Olje
og energidepartementet til energi- og in
dustrikomiteen.) 
St.prp. 74, ref. S.tid. 3361, Innst. S. 181 , 
S .tid. 3824- 3825 (7 .6.91). 

6. Kraftsalg til Sverige fra Oppland og Hed
mark. 
(Vedlegg: L Tillatelse for Hedkraft A/S til 
å erverve Osa kraftverk i Søre Osa. 2. Vil
kår for Hedkraft A/S etter vassdragsloven 
til ekspropriasjon av grunn og rettigheter 
og til utbygging av fallet mellom Osensjø
en og Rena elv i Åmot kommune. 3. Vilkår 
for tillatelse for Hedkraft A/Stil å erverve 
Kongsvinger kraftverk i Glomma. 4. Be
tingelser for Hedkraft A/Stil å ekspropri
ere nødvendig grunn og fallrettigheter og 
å bygge og drive Kongsvinger kraftverk. 5. 
Vilkår for tillatelse for Hedkraft A/S til å 
erverve Lutufallet kraftverk i Trysilelva. 6. 
Vilkår for tillatelse for Hedkraft A/S til å 
erverve fallrettigheter i Sandkilfossen i 
Trysil kommune, Hedmark fylke . Vedlegg 
til innst.: l. Brev av 13.6.91 fra Olje- og 
energidepartementet til energi- og indu
strikomiteen. 2. Brev av 6.6.91 fra Østkraft 
A/Sv/Norske Skogindustrier A: S: og Lier 
kommune.) 
St.prp. 91, ref. S.tid. 3449, Innst. S. 236, 
S.tid. 4271-4294 (19.6.91) og ikke bifalt. 
(2 forslag, hvorav l fra Tora Aasland Houg 
pva. SV sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I og l fra FrP- ik
ke bifalt.) 

7. Bygging og drift av ny Skagerrak-kabel. 
(Godkjenning av avtale mellom Statkraft 
og det danske kraftselskapet ELSAM.) 
St.prp. 94, ref. S.tid. 3449, Innst. S. 213, 
S.tid. 4294- 4295 (19.6.91). 

8. Omorganisering av Statkraft. 

St. prp. 100, ref. S.tid. 4588 (30.9 .91), og ved
tatt ikke behandlet av dette Storting. 

9. Fornyelser av Statkrafts industrikontrak
ter og vilkårene kontraktene om foregrep
ne hjemfall m.v. 
St.prp. 104, ref. S.tid. 4588-4589 (30.9.91), 
og vedtatt ikke behandlet av dette Stor
ting. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingvald Godal om føremålet 

og fylgjene av den planlagte endringa av 
skattlegginga av kraftverk, S. tid. 7 4-7 5 
(10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Per Aunet om vurdering av 
mulighetene for å bygge flytende gas
skraftverk uten utslipp av C02 og nitrøse 
gasser på Haltenbanken, S.tid. 77-78 
(10 .10.90). 

3. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om Riksrevi
sjonens kritikk av Statkrafts manglende 
styring med innkjøpsvirksomheten, og til
tak for å rette på dette, S.tid. 442-443 
(24.10.90). 

4. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om oppføl
ging i praksis av energilovens intensjoner 
om effektivisering av kraftmarkedet, 
S.tid. 526-527 (14 .11.90). 

5. Sp.spm. fra John G. Bernander om utbyg
ging av gasskraftverk i Norge og sammen
heng med miljømessige forbedringer i Eu
ropa, S.tid. 547-549 (14.11.90). 

6. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om endring 
av oppgjørsformen i strømsammenheng, 
hvor det i dag praktiseres forskuddsbeta
ling, S.tid. 2212 (6.2 .91). 

7. Sp.spm. fra Syver Berge om sal av norsk 
kraft til Sverige, og grenser for sal av elek
trisk kraft på langsiktige kontraktar til 
andre land, S .tid. 2343 (13.2.91). 

8. Sp.spm. fra Erik Dalheim om overgang til 
system for 400 V strømstyrke i fordelings
nettet, S.tid. 2472-2473 (20.2 .91). 

9. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om 
effektivisering av kraftmarkedet, slik at 
norsk næringsliv får samme gunstige vil
kår som utenlandske kunder, S .tid. 2568 
(6 .3.91). 

10. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om godkjen
ning av avtale mellom Statkraft og det 
danske ELSAM om bygging av kraftkabel 
til Danmark, S.tid. 2887-2888 (10.4.91). 

11. Sp.spm. fra Eva Finstad om forenklet 
saksbehandling for moderniseringspro
sjekter av eldre kraftverk, S.tid. 3045- 3047 
(17 .4.91). 

12. Sp.sprn. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
framdriftsplanen for Regjeringens arbeid 
med kraftverksbeskatningen, S. tid. 3296 
(8.5.91). 
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13. Sp.spm. fra Helga Haugen om Norske 
Skog som har fdtt avslag pd søknad om 
kraft til ny papirfabrikk, S.tid. 3451- 3452 
(29.5.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn 

med elektriske anlegg. (Tilpasning mellom 

Elektrisitet 

norske regler for kontroll av elektrisk ut
styr og de reglene som følger av EFs lav
spenningsdirektiv. Omdanning av NEM
KO til en frittstående prøvings- og sertifi
seringsorganisasjon.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 56, Innst. O. 5, O.tid. 87-
88 (27 .11.90), Besl. O. 4, L. tid. 4 (5.12.90). 
Lov av 7. desember 1990. 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Skattevedtak for 1991, unntatt § 8 skatte

begrensningsregelen, samt avgiftsvedtak 
for 1992. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1398-1457 
(29.11.91). 
Budsjett-kap.: 

5541 Elektrisitetsavgift 
(Jf. STATSBUDSJETTET Il, 11.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
(Vedlegg: Den finansielle utvikling av 
Konsesjonsavgiftsfondet og Måravgifts
fondet.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1525-1588 
(3.12 .91). 
Budsjett-kap.: 

4830 Konsesjonsavgiftsfondet 
1885 4885 Energi- og vassdragsforvaltning 
1890 Energiøkonomisering 
1898 Kraftforsyningsberedskap 

3. Endringer av forslag til statsbudsjett for 
1992 under Olje- og energidepartementet. 
St.prp. l. Tillegg 11, ref. S.tid. 1521, Bud
sjett-innst. S . 8. Tillegg l, S.tid. 1940-1944 
(17 .12.91). 
Budsjett-kap.: 
1892 4892 Avslutning av forvaltningsbedrif-

ten Statkraft 
1894 4894 Statnett SF 
1895 4895 Statkraft SF 
(3 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. Il, sak 2.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Bygging av 420 kV-ledningen Salten-Svar

tisen. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 28.10.91 fra Ol
je- og energidepartementet, statsråden, til 
energi- og industrikomiteen.) 
St.prp. 11, ref. S .tid. 305, Innst. S . 17, S .tid. 
385-386 (31.10.91). 

2. Omorganisering av Statkraft. (Omgjøring 
fra statlig forvaltningsbedrift og deling i to 

statsforetak, Statkraft SF og Statnett SF.) 
St.prp. 100 (1990-91), ref. S.tid. 32, Innst. S . 
28, S.tid. 631-651 (8.11.91). 
(12 forslag, hvorav l fra H, KrF og Sp om 
styresammensetningen i Statnett bifalt. 
Resten ikke bifalt.) 
(Jf. I, sak 3.) 

3. Fornyelser av Statkrafts industrikontrak
ter og vilkårene i kontraktene om fore
grepne hjemfall m .v. 
St.prp. 104 (1990-91), ref. S .tid. 32, lnnst. S. 
30, S .tid. 651-685 (8.11.91). 
(14 forslag, hvorav 2 fra Tora Aasland 
Houg pva. SV sendt Regjeringen- se RE
GJERINGEN OVERSENDT I, og l fra Sp 
bifalt.) 
(Jf. sak 7.) 

4. Endringer av bevilgningene på statsbud
sjettet for 1991 under Olje- og energidepar
tementet. (Kap. 2454 og 5454 Statkraft; 
kap. 4885 Energi- og vassdragsforvaltning; 
godkjennelse av avtaler mellom staten og 
A/S Tyssefaldene.) 
(Vedlegg: l. Avtale av 14. august 1985/6. 
september 1985 mellom Staten v/Norges 
vassdrags- og elektrisitetsvesen (nedenfor 
kalt NVE) og Aktieselskapet Tyssefaldene 
(nedenfor kalt selskapet) om nedleggelse 
av Skjeggedal og Tyssedal kraftstasjoner. 
2. Tilleggsavtale av l. august 1991 mellom 
Staten v/Statkraft og Aktieselskapet Tys
sefaldene om nedleggelse av Skjeggedal 
og Tyssedal kraftstasjoner. (De samme 
vedlegg er inntatt i innst.)) 
St.prp. 19, ref. S .tid. 1182, Innst. S . 76, 
S.tid. 1944- 1945 (17.12 .91). 

5. Omorganisering av utenrikshandelen med 
elektrisk kraft. 
St.prp. 81, ref. S .tid. 3462, Innst. S. 178, 
S.tid. 4189-4198 (17.6.92). 
(2 forslag, henholdsvis fra H og FrP, ikke 
bifalt.) 

6. Forslag fra Petter Bjørheim om rett for en
hver kraftprodusent til å eksportere kraft 
pd langsiktige kontrakter. 
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Dok. 8:19, ref. S .tid. 2745, lnnst. S. 179, 
S.tid. 4198 (17.6.92) og vedlagt protokollen. 
(Jf. forrige sak.) 

7. Justeringer i retningslinjene for salg av 
kraft fra kraftintensiv industri. (Tillatelse 
til salg av kraft som genereres i varmegjen
vinningsanleggene ved Øye Smelteverk, 
Bjølvefossen Smelteverk og Thamshavn 
Verk.) 
St.prp. 122, ref. S .tid. 4470, Innst. S. 241, 
S .tid. 4528 (30.9.92). 
(Jf. sak 3.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per Risvik om Trondheim 

kommunes budsjettering med penger fra 
forventet overskudd i E-verket til finansie
ring av kommunale tjenester, S.tid. 1950-
1951 (18.12.91). 

2. Sp.spm. fra Reidar Johansen om å sikre 
samspillet mellom lokale kraftlag, Finn
mark Energiverk og Statkraft slik at ny 
energilov ikke rammer forbrukeme i fyl
ket, S . tid. 2286-2287 (5.2.92). 

3. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om lokal 
motstand mot Bergenshalvøens Kommu-

nale Kraftselskaps planar om ny kraftline 
på Askøy, S .tid. 2704-2705 (26.2 .92). 

4. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om Nor
ske Shells planer om bygging av gas
skraftverk i Øygarden, S .tid. 2878-2879 
(18.3.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om 

merverdiavgift. (Lik momssats for elek
trisk kraft.) 
Ot.prp. 26, ref. O.tid. 191, Innst. O. 31, O.tid. 
207-213 (16.12 .91), Besl. O. 31, L .tid. 20-21 
(19.12 .91). Lov av 20. desember 1991. 

2. Endring i lov av 14. desember 1917 nr. 16 
om erverv av vannfall, bergverk og annen 
fast eiendom m.v., lov 14. desember 1917 
nr. 17 om vassdragsreguleringer, lov 15. 
mars 1940 nr. 3om vassdragene og lov 23. 
oktober 1959 nr. 3om oreigning av fast ei
gedom. (Nødvendige endringer ved om
danning av Statkraft til statsforetak.) 
Ot.prp. 30, ref. O.tid. 240, lnnst. O. 38, O.tid. 
275 (10.2.92), Besl. O. 49, L.tid. 29 (20.2.92). 
Lov av 6. 
mars 1992. 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Olje- og energide
partementet: Den finansielle utvikling av 
Konsesjonsavgiftsfondet og Måravgifts
fondet.) 
Budsjett-innst. S . 8, S.tid. 1785-1838 
(1.12.92). 
Budsjett-kap.: 

48 30 Konsesjonsavgiftsfondet 
1885 4885 Energi- og vassdragsforvaltning 
1890 Energiøkonomisering 
1898 Kraftforsyningsberedskap 

5680 Innskuddskapital i Statnett SF 
2. Endringer av forslag til statsbudsjett for 

1993 under Olje- og energidepartementet. 
(Kap. 934/3934, refusjon av dokumentav
gift for energiverk; kap. 936/3936 Hjemfal
te anlegg; kap. 956/3956 Avslutning av for
valtningsbedriften Statkraft; kap. 5608 
Renter av lån til Statkraft - nedjustering 
for Statkraft SF og Statnett SF.) 
(Vedlegg til innst.: 2. og 3. Brev av 30.11.92 
og svarbrev av 4.12.92 mellom Ole Gabriel 
Ueland og olje- og energiministeren om re
fusjon av dokumentavgift for Østfold 
Energi verk A/S.) 

St.prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 1472, Bud
sjett-innst. S . 8. Tillegg l, S.tid. 2171-2194 
(14.12.92). 
(l forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. Il, 8.) 

3. Omlegging av elektrisitetsavgiften. (Pro
duksjonsavgift for elkraft produsert i 
vannkraftverk; fritak for elavgift for kraft
intensiv industri, treforedlingsindustri og 
veksthusnæringen mot økning i avgift for 
resterende brukere.) 
St.prp. l. Tillegg 9, ref. S.tid. 2029, Bud
sjett-innst. S. 13. Tillegg l, S.tid. 2254-2317 
(salderingsdebatt 18.12.92). 
(5 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. IV, 2.) 

O . Alminnelige saker: 
!.Refusjon av dokumentavgift for Statkraft 

SF og Statnett SF. 
St.prp. 3, ref. S.tid. 143, Innst. S . 35, S.tid. 
1072 (12.11.92). 

2. Forslag fra Gunnar Fatland pva. H over
sendt fra Odelstinget 17.11.92: «Stortinget 
ber Regjeringen snarest legge til rette for å 
utvide adgangen til eksport av kraft in
nenfor de begrensninger som følger av 
tekniske/operative forhold.» 
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S.tid. 1838-1839 (1.12.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

3. Forslag fra Gunnar Fatland pva. H over
sendt fra Odelstinget 17.11.92: «Det legges 
til rette for at eksportkontrakter kan inn
gås med en løpetid på inntil 10 år, men 
slik at denne tidsbegrensningen i særlige 
tilfeller og etter departementets godkjen
ning kan utvides til15 år.» 
S.tid. 1838-1839 (1.12.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

4. Forslag fra Gunnar Fatland pva. H over
sendt fra Odelstinget 17.11.92: «Det hen
stilles til Regjeringen å legge forholdene 
til rette for et nærmere og mer forplikten
de nordisk energisamarbeid, bl.a. med sik
te på å øke norsk elektrisitetsproduksjons 
andel i det nordiske kraftmarked.» 
S .tid. 1839 (1.12.92) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(Jf. IV, 1.) 

5. Forslag fra Petter Bjørheim pva. FrP over
sendt fra Odelstinget 17.11.92: «Stortinget 
ber Regjeringen oppheve reguleringen på 
krafteksport, hva angår volum og tidsbe
grensninger.» 
S .tid. 1839 (1.12.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

6. Forslag fra Tora Aasland Houg pva. SV 
oversendt fra Odelstinget 17.11.92: «Stor
tinget ber Regjeringen om å la de vilkår 
for handel med kraft som er omtalt i 
Ot.prp. nr. 11 for 1992-93 omfatte flere bru
kere, også de med høyere kraftforbruk.» 
S.tid. 1839 (1.12.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

7. Forslag fra Helga Haugen pva. KrF og Sp 
oversendt fra Odelstinget 17.11.92: «Det 
henstilles til Regjeringen å fremme nytt 
forslag til endring i energiloven, jf. tilrå
ding fra Olje- og energidepartementet av 
30. oktober 1992, som bl.a. legger til grunn 
at lokale energiverk med leveringsplikt 
skal kunne avkreve en kontrakt på minst 3 
års varighet under en nærmere fastsatt 
grense for effekt og energi, og med et ut
gangspunkt for å fastsette slike grenser, et 
forbruk med effektuttak under 0,2 MW og 
0,5 GWh energiuttak årlig.>> 
S .tid. 1839 (1.12.92) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(Jf. IV, 1.) 

8. Endringer av bevilgningene på statsbud
sjettet for 1992 under Olje- og energidepar
tementet. (Hjemfall og salg av statens an
del i Frøystul kraftverk; tilskudd til Stat
kraft for fullføring av dammen i Stor
Glomfjordutbyggingen (Svartisen); kap. 
1892/4892 Avslutning av forvaltningsbe
driften Statkraft; kap. 1894/4894 Statnett 
SF; kap. 1895 Statkraft SF; kap. 5608 Ren-

ter av lån til statsforetak; kap. 1887, overfø
ring til kommunale næringsfond; kap. 
4885 Energi- og vassdragsforvaltning.) 
(Vedlegg: Kontrakt mellom Staten ved Ol
je- og energidepartementet (OED) og 
Norsk Hydro Produksjon a.s . (Norsk Hy
dro) mellom salg av hjemfalte deler av Frø
ystul kraftverk m.m. i Månavassdraget i 
Tinn og Vinje kommuner.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 1472, Innst. S. 81, 
S.tid. 2171-2192 (14.12.92). 
(2 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. I, 2.) 

9. Interp. fra Ole Gabriel Ueland om å skaffa 
betre balanse og stabilitet i kraftmarkna
den for produsent og forbrukarar av elek
trisk kraft. 
S.tid. 2729-2741 (11.2.93). 
(Jf. IV, 1.) 

10. Forslag fra Petter Bjørheim pva. FrP over
sendt fra Odelstinget l. juni 1993: «Stortin
get ber Regjeringen om at ordningen med 
hjemfall til staten av private kraftverk 
oppheves idet eiendomsretten til kraftver
kene forblir hos nåværende eiere på pema
nent basis.» 
S.tid. 4207-4208 (7 .6 .93) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

11. Forslag fra Gunnar Fatland pva. H over
sendt fra Odelstinget l. juni 1993: «Stortin
get ber Regjeringen legge til rette for at 
konsesjonærene som i årene 1957-66 inn
gikk avtaler med staten om foregrepet 
hjemfall gis tilbakekjøpsadgang for anleg
gene på tilsvarende vilkår som foreslått i 
Ot.prp. 70 for 1992-93. Statkraft SF blir 
gjennom foretaksmøtet pålagt å foreta salg 
av de aktuelle anleggene i den grad tilba
kekjøpsavtaler blir inngått i samsvar med 
Stortingets forutsetninger ovenfor.» 
S .tid. 4208 (7.6.93) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

12. Forslag fra Helga Haugen pva. KrF over
sendt fra Odelstinget l. juni 1993: «Stortin
get ber Regjeringen vurdere de økonomis
ke konsekvensene for Statkraft ved at 
konsesjonærer som i årene 1957-66 inngikk 
avtaler med staten om foregrepet hjemfall 
og som nå er samlet på Statkraft SFs 
hånd, gis tilbakekjøpsadgang for anlegge
ne på tilsvarende vilkår som foreslått i 
Ot.prp. 70 for 1992-93. Stortinget ber de
partementet komme tilbake til Stortinget 
med denne saken i forbindelse med bud
sjettbehandlingen.» 
S.tid. 4208 (7.6.93) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

13. Langsiktig kraftutveksling med utlandet. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev fra Nærings
og energidepartementet til H v/Gunnar 
Fatland.) 
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St.meld. 46, ref. S.tid. 3891, Innst. S. 229, 
S.tid. 4450-4462 (14.6.93). 
(2 forslag sendt Regjeringen, henholdsvis 
fra Tora Aasland Houg pva. SV og fra Ole 
Gabriel Ueland pva. Sp - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om store 

treforedlingsbedrifter som vurderer over
gang til bruk av olje fremfor elektrisitet, 
og mistanke om ulovlig prissamarbeid 
mellom kraftprodusentene, S .tid. 1241-
1242 (18.11.92). 

2. Sp.spm. fra Per Sævik om å avhjelpe ener
giforsyningsproblema i dei baltiske landa, 
S.tid. 2083 (9.12.92). 

3. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om effektiv 
bruk av ressurser i en situasjon hvor Stat
kraft leder an i en så høy prisdannelse på 
tilfeldig kraft, at det brennes betydelig 
mengde olje for produksjon av prosessvar
me, S. tid. 2085-2086 (9.12.92). 

4. Sp.spm. fra Jan Elvheim om å forbedre 
kvaliteten på det elektriske linjenettet i 
Nord-Norge for å kunne motstå uværspe
rioder, S.tid. 2764-2765 (17 .2.93). 

5. Sp.spm. fra Anders Aune om ordningen 
Statnett har innført med geografisk diffe
rensiering av avgiften lokale energiverk 
skal betale for overføring i sentralnettet, S. 
tid. 2917-2918 (10.3.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 29. juni 1990 nr. 50 om pro

duksjon, omforming, overføring, omset
ning og fordeling av energi m. m. (energi
loven). (Adgang for konsesjonærer i over
gangsperioder til å sette vilkår for leve
ringsplikt.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 11.11.92 fra 
Olje- og energidepartementet til Gunnar 
Fatland.) 

Ot.prp. 11, ref. O.tid. 59, Innst. O. 27, O.tid. 
190-219 (17.11.92) og ikke bifalt mot stem
mene fra A og SV. 
(7 forslag, hvorav 6 sendt Stortinget. Herav 
4 ikke bifalt og 2 sendt Regjeringen, hen
holdsvis fra Gunnar Fatland og Helga 
Haugen ·- se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 
(Jf. Il, 2-7 og 9.) 

2. Lov om produksjonsavgift på elektrisk 
kraft. 
Ot.prp. 21, ref. O.tid. 276, lnnst. O. 51, O.tid. 
377-379 (17 .12.92), Besl. O. 58, L. tid. 26 
(21.12.92). Lov av 8. januar 1993. 
(Jf. I, 3.) 

3. Endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om pro
duksjon, omforming, overføring, omset
ning og fordeling av energi m.m. (energi
loven). (Beredskapsplaner for kraftforsy
ning ved naturgitte ulykker i fredstid, dek
ning av utgifter ved kontroll ved konsesjo
næren.) 
Ot.prp. 60, ref. O.tid. 541-542, Innst. O. 93, 
O.tid. 838 (1.6.93), Besl. O. 130, L.tid. 75 
(9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 

4. Endringer i lov nr. 16 av 14. desember 1917 
om erverv av vannfall, bergverk og annen 
fast eiendom m.v. og lov nr. 17. av 14. de
sember 1917 om vassdragsreguleringer. 
(Endring i bestemmelser om hjemfall av 
anlegg.) 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Brev av 13.5.93 fra 
H med svarbrev av 19.5.93 fra Nærings- og 
energidepartementet. 3. -4. Brev av 11.5.93 
fra FrP med svarbrev av 19.5.93 fra Næ
rings- og energidepartementet.) 
Ot.prp. 70, ref. O.tid. 578, Innst. O. 133, 
O.tid. 838-851 (1.6.93), Besl. O. 131, L.tid. 
75-76 (9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(3 forslag i Odelstinget sendt Stortinget 
(ikke bifalt).) 
(Jf. Il, 10, 11 og 12.) 
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ENERGI 

Omfatter bl.a.: Energiforbruk, energiforskning, energiforsyning, energisamarbeid, energiøkono
misering. 
Se også: ATOMKRAFT, ELEKTRISITET, OLJE, VANNKRAFT 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S . 8, S .tid. 997-1074 
(30.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1822 Energiforskning 
1825 Nordisk energiforskningssamar

beid 
1890 Energiøkonomiseringstiltak mv 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om å ta i 

bruk energisparende strømlinjer i Norge, 
S .tid. 979-980 (29.11.89). 

2. Sp.spm. fra Oddlaug Vereide om utbyg
ging av vindkraftanlegg som alternativ til 
vanleg el-forsyning, spesielt i Sogn og 
Fjordane, S.tid. 2677-2678 (21.3.90). 

3. Sp.spm. fra Erik Dalheim om svekking av 
enøk/miljøpakkeprogrammet EMIL ved at 
direkte støtte til enøk-tiltak hos sluttbru
kere er tatt bort, S.tid. 3925-3926 (6.6.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Tilbaketrekning av Ot.prp. nr. 12 (1989-90) 

om lov om produksjon, omforming, over
føring, omsetning, fordeling og bruk av 
energi m .m . (energiloven). 

Ot.meld. l, ref. O.tid. 4, Innst. O. 4, O.tid. 5 
(7.11.89). 
(.Jf. sak 3.) 

2. Endring i lov nr. 16 av 14. desember 1917 
om erverv av vannfall, bergverk og annen 
fast eiendom m. v. 
(Unntaksbestemmelse fra konsesjonsplikt 
for å forenkle adgangen til sammenslut
ninger innen energiforsyningen og ved fu
sjoner av industriselskaper som innehar 
vannfallsrettigheter.) 
Ot.prp. 31, ref. O.tid. 82 , Innst. O. 29, O.tid. 
126-127 (23.4.90), Besl. O. 33, L.tid. 16 
(8.5.90). Lov av l. juni 1990. 

3. Lov om produksjon, omforming, overfø
ring, omsetning og fordeling av energi 
m.m. (Energiloven). 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 28. mai 
1990 fra Olje- og energidepartementet, 
statsråden, til energi- og industrikomite
en.) 
Ot.prp. 43, ref. O. tid. 125, Innst. O. 67, O. tid. 
357-401 (11.6.90), Besl. O. 72, L.tid. 29 
(14.6.90). Lov av 29. juni 1990. 
(2 forslag i Odelstinget, henholdsvis fra 
Ernst Wroldsen pva. A og SV, og fra Tora 
Aasland Houg pva. SV - ingen bifalt. For
slagene fremsatt på ny i Lagtinget - ikke 
bifalt.) 
(Jf. sak 1.) 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S .tid. 1573-1645 
(11.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1822 Energiforskning 
1825 Nordisk energiforskningssamar

beid 

1885 4885 Energi- og vassdragsforvaltning 
1890 Energiøkonomiseringstiltak mv 
(l forslag fra KrF og Sp bifalt.) 

D. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgningene på statsbud

sjettet for 1990 under Olje- og energidepar
tementet. (Overførbare tilskudd til enøk
tiltak i kommunale og fylkeskommunale 
bygg, og i industrien og næringsbygg.) 
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St. prp. 18, ref. S.tid. 770, Innst. S. 50, S.tid. 
1645-1646 (11.12.90). 

2. Redegjørelse fra næringsministeren om 
næringspolitikken. (Industripolitisk rede
gjørelse; næringspolitiske utfordringer og 
hovedprinsipper for styring av næringsut
viklingen; integrasjon i verdensøkonomi
en og fjerning av handelshindre; risikoka
pitaltilgang; effektivisering av kraftmar
kedet; miljøkrav; virkemiddelapparatet; 
FoU-politikken; alternativ til diskrimine
rende konsesjonsregler; omstillingsarbei
det ved ensidige industristeder.) 
S.tid. 3120-3127 (29.4.91), S.tid. 3192-3242 
(debatt 7 .5.91). 

(4 forslag fra Tora Aasland Houg pva. SV, 
hvorav 3 sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I, l forslag ikke 
bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om oppføl

ging i praksis av energilovens intensjoner 
om effektivisering av kraftmarkedet, 
S.tid. 526-527 (14.11.90). 

2. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om fritak
sordning for dokumentavgift ved organi
sering av energiverk som aksjeselskaper, 
S.tid. 3081 (17 .4.91) . 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S . 8, S .tid. 1525-1588 
(3 .12.91). 
Budsjett-kap.: 
1822 Energi- og vassdragsforskning 
1825 Nordisk energiforskningssamar-

beid 
1885 4885 Energi- og vassdragsforvaltning 
1890 Energiøkonomiseringstiltak m v 

2. Endringer av forslag til statsbudsjett for 
1992 under Olje- og energidepartementet. 
(Kap. 1885 Energi- og vassdragsforvalt
ning, 1890 Energiøkonomisering- refusjon 
av dokumentavgift til Oslo Lysverker og 
Lyse Kraft i forbindelse med omdanning 
til aksjeselskap.) 
St.prp. l. Tillegg 11, ref. S.tid. 1521, Bud
sjett-innst. S. 8. Tillegg l, S.tid. 1940-1944 
(17.12.91). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgningene på statsbud

sjettet for 1991 
under Olje- og energidepartementet. (Kap. 
1890 Energiøkonomiseringstiltak - refu
sjon av dokumentavgift for Hedmark 
Energi AS (HEAS); kap. 4885 Energi- og 
vassdragsforvaltning.) 
(Vedlegg: l. Avtale av 14. august 1985/6. 
september 1985 mellom Staten v/Norges 
vassdrags- og elektrisitetsvesen (nedenfor 
kalt NVE) og Aktieselskapet Tyssefaldene 
(nedenfor kalt selskapet) om nedleggelse 
av Skjeggedal og Tyssedal kraftstasjoner. 
2. Tilleggsavtale av l. august 1991 mellom 
Staten v/Statkraft og Aktieselskapet Tys-

sefaldene om nedleggelse av Skjeggedal 
og Tyssedal kraftstasjoner. (De samme 
vedlegg er inntatt i innst.)) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 1182, Innst. S. 76, 
S.tid. 1944- 1945 (17.12.91). 

2. Forslag fra Eva R. Finstad, Gunnar Fat
land og John G. Bernander om å be Regje
ringen gjennomføre økt samordning og 
bedre organisering av energiøkonomise
ringsarbeidet, samt legge frem konkrete 
forslag for Stortinget, basert på retnings
linjer gitt i dette dokument. 
Dok. 8:26 , ref. S.tid. 3180, Innst. S. 172, 
S.tid. 3809- 3810 (2.6.92) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

3. Interp. fra Ole Gabriel Ueland om ein fel
les energimarknad i EF og Noregs nasjo
nale petroleumspolitikk. 
S.tid. 3810-3824 (2.6.92). 

4. Interp. fra Per Aunet om økt satsing på bi
oenergi. 
S.tid. 4471-4484 (15.9.92). 
(l forslag fra Per Aunet sendt Regjeringen 
- se REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

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

norsk bistand til energiforsyning til Est
land, S.tid. 2197-2198 (29.1.92). 

2. Sp.spm. fra Reidar Johansen om å sikre 
samspillet mellom lokale kraftlag, Finn
mark Energiverk og Statkraft slik at ny 
energilov ikke rammer forbrukerne i fyl
ket, S. tid. 2286-2287 (5.2 .92). 

3. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om virkemid
ler til Klima-og Energipartner i Sande
fjord, for et konsept for reduksjon av el
kraftforbruk og C02-utslipp, S.tid. 3773-
3774 (27 .5.92). 
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IV. Lovsaker: 
l. Endringer i vassdragsreguleringsloven 

m .fl. (Revisjon av konsesjonsvilkår ved 
kraftutbygging- i henhold til energilovens 
intensjoner om markedsorientert kraftfor
syning; effektivisering av saksbehandlin
gen i reguleringssaker.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 20.5 .92 fra 

Energi 

Senterpartiets stortingsgruppe. 2. Brev av 
20.5.92 fra Olje- og energidepartementet til 
leiar av energi- og industrikomiteen, Ole 
Gabriel Ueland.) 
Ot.prp. 50, ref. O.tid. 457, Innst. O. 66, O. tid. 
570-579 (2.6.92), Besl. O. 88, L.tid. 59 
(11 .6.92). Lov av 19. juni 1992. 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S .tid. 1785-1838 
(1.12 .92). 
Budsjett-kap.: 
1822 Energi- og vassdragsforskning 
1825 Nordisk energiforskningssamar

beid 
1885 4885 Energi- og vassdragsforvaltning 
1890 Energiøkonomiseringstiltak mv 

2. Endringer av forslag til statsbudsjett for 
1993 under Olje- og energidepartementet. 
(Refusjon av dokumentavgift for energi
verk; driftsutgifter ved hjemfalte anlegg; 
avslutning av forvaltningsbedriften Stat
kraft; bortfall av glideskala som konse
sjonsvilkår; Statoildeltakelse i transport
system fra Trollfeltet og drivverdighetstil
tredelse for Peikfeltet.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 1.12.92 fra Ol
je- og energidepartementet til energi- og 
industrikomiteen om investeringsøknin
ger for Europipe. 2 og 3. Brev av 30.11.92 
og svarbrev av 4.12.92 mellom Ole Gabriel 
Ueland og olje- og energiministeren om re
fusjon av dokumentavgift for Østfold 
Energiverk A/S.) 
St.prp. l. Tillegg 6, ref. S .tid. 1472, Bud
sjett-innst. S. 8. Tillegg l, S .tid. 2171-2194 
(14.12.92). (5 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. Il, 7.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Gunnar Fatland pva. H over

sendt fra Odelstinget 17.11.92: «Stortinget 
ber Regjeringen snarest legge til rette for å 
utvide adgangen til eksport av kraft in
nenfor de begrensninger som følger av 
tekniske/operative forhold.» 
S.tid. 1838-1839 (1.12.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

2. Forslag fra Gunnar Fatland pva. H over
sendt fra Odelstinget 17.11.92: «Det legges 
til rette for at eksportkontrakter kan inn-

gås med en løpetid på inntil 1 O år, men 
slik at denne tidsbegrensningen i særlige 
tilfeller og etter departementets godkjen
ning kan utvides til 15 år.» 
S .tid. 1838-1839 (1.12.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

3. Forslag fra Gunnar Fatland pva. H over
sendt fra Odelstinget 17.11.92: «Det hen
stilles til Regjeringen å legge forholdene 
til rette for et nærmere og mer forplikten
de nordisk energisamarbeid, bl.a. med sik
te på å øke norsk elektrisitetsproduksjons 
andel i det nordiske kraftmarked.» 
S.tid. 1839 (1.12.92) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(Jf. IV, 2.) 

4. Forslag fra Petter Bjørheim pva. FrP over
sendt fra Odelstinget 17.11.92: «Stortinget 
ber Regjeringen oppheve reguleringen på 
krafteksport, hva angår volum og tidsbe
grensninger.» 
S.tid. 1839 (1.12 .92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

5. Forslag fra Tora Aasland Houg pva. SV 
oversendt fra Odelstinget 17.11.92: «Stor
tinget ber Regjeringen om å la de vilkår 
for handel med kraft som er omtalt i 
Ot.prp. nr. 11 for 1992-93 omfatte flere bru
kere, også de med høyere kraftforbruk.» 
S.tid. 1839 (1.12.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

6. Forslag fra Helga Haugen pva. KrF og Sp 
oversendt fra Odelstinget 17.11.92: «Det 
henstilles til Regjeringen å fremme nytt 
forslag til endring i energiloven, jf. tilrå
ding fra Olje- og energidepartementet av 
30. oktober 1992, som bl.a. legger til grunn 
at lokale energiverk med leveringsplikt 
skal kunne avkreve en kontrakt på minst 3 
års varighet under en nærmere fastsatt 
grense for effekt og energi, og med et ut
gangspunkt for å fastsette slike grenser, et 
forbruk med effektuttak under 0,2 MW og 
0,5 GWh energiuttak årlig.» 
S.tid. 1839 (1.12 .92) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(Jf. IV, 2.) 
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7. Endringer av bevilgningene på statsbud
sjettet for 1992 under Olje- og energidepar
tementet. (Hjemfall og salg av statens an
del i Frøystul kraftverk; tilskudd til Stat
kraft for fullføring av dammen i Stor
Glomfjordutbyggingen (Svartisen); opp
datert plan for utbygging og drift av Sleip
ner Vest; kap. 1890 Energiøkonomise
ringstiltak, refusjon av dokumentavgift 
for Arendal Energiverk AS; kap. 4885 
Energi- og vassdragsforvaltning.) 
(Vedlegg: Kontrakt mellom Staten ved Ol
je- og energidepartementet (OED) og 
Norsk Hydro Produksjon a.s. (Norsk Hy
dro) mellom salg av hjemfalte deler av Frø
ystul kraftverk m .m . i Månavassdraget i 
Tinn og Vinje kommuner.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 1472, lnnst. S . 81, 
S.tid. 2171- 2192 (14.12.92). 
(2 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. I, 2.) 

8. Interp. fra Ole Gabriel Ueland om å skaffa 
betre balanse og stabilitet i kraftmarkna
den for produsent og forbrukarar av elek
trisk kraft. 
S.tid. 2729-2741 (11.2.93). 
(Jf. IV, 2.) 

9. Interp. fra Gunnar Fatland om en nasjonal 
strategi for anvendelse av gass i Norge, 
S.tid. 3033-3047 (23.3.93). 
(l forslag fra Gunnar Fatland sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT!.) 

10.Energiøkonomisering og nye fornybare 
energikilder. 
(Vedlegg: Brev av 1.6.93 til energi- og indu
strikomiteen fra Det kongelige nærings
og energidepartement med svar på spørs
mål fra Høyre.) 

St.meld. 41, ref. S .tid. 3514, Innst. S. 206, 
S.tid. 4197-4207 (7.6.93). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Steinar Maribo om Buskerud 

fylkes pålegg til styret i Buskerud Energi 
AS om å utbetale 5 mill. kr i utbytte, S.tid. 
154-155 (14.10.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i energilovgivningen som følge 

av en EØS- avtale. (Endr. i energiloven, pe
troleumsloven og konsesjonsbestemmel
sene om vannkraft i industrikonsesjonslo
ven for tilpasning til prinsippet om likebe
handling av borgere innenfor EØS.) 
Ot.prp. 82 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 17, O.tid. 75-99 (12.11.92), 
Besl. O. 13, L.tid. 6 (16.11.92). Lov av 27 . no
vember 1992. 

2. Endring i lov av 29. juni 1990 nr. 50 om pro
duksjon, omforming, overføring, omset
ning og fordeling av energi m. m . (energi
loven) . (Adgang for konsesjonærer i over
gangsperioder til å sette vilkår for leve
ringsplikt.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 11.11.92 fra 
Olje- og energidepartementet til Gunnar 
Fatland.) 
Ot.prp. 11, ref. O. tid. 59, Innst. O. 27, O. tid. 
190-219 (17.11.92) og ikke bifalt mot stem
mene fra A og SV. 
(7 forslag, hvorav 6 sendt Stortinget. Herav 
4 ikke bifalt og 2 sendt Regjeringen, hen
holdsvis fra Gunnar Fatland og Helga 
Haugen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 
(Jf. Il, 1-6 og 8.) 



- 113- Europarådet 

EUROPARÅDET 

Se også: INTERNASJONAL RETT, INTERNASJONALT SAMARBEID, MENNESKERET
TIGHETER, UTENRIKSSAKER 

1989-90 
U. Alminnelige saker: 

l. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Europarådets parlamentariske forsam
ling. 
lnnst. S. 17, S. tid. 300-30 l (7 .11.89). 

2. Norges deltakelse i Europarådets virk
somhet i 1988. (Samarbeidet med landene i 
Øst-Europa, tilslutning til kulturkonvens
jonen og menneskerettighetskonvensjo
nen.) 
(Vedlegg: l. Ministerkomiteens og stedfor-

trederkomiteens politiske drøftelser i 
1988. 2. Nye konvensjoner og avtaler. Bud
sjett og Norges andel. Resolusjoner og re
kommandasjoner vedtatt av Stedfortre
derkomiteen. Det mellomstatlige samar
beid på hovedområdene. 3. Fagminister
konferanser. 4. Årsrapport fra den norske 
delegasjon til den parlamentariske for
samling.) 
St.meld. 12, ref. S.tid. 73, Innst. S. 42, S.tid. 
1701- 1702 (18.12.89). 

1990-91 
U. Alminnelige saker: 

l. Suppleringsvalg til Europarådets parla
mentariske forsamling og til Den norske 
parlamentarikerdelegasjon til EFTA. 
Innst. S. 19, S.tid. 669 (16.11.90). 

2. Norges deltakelse i Europarådets virk
somhet i 1989. (Forholdet til utviklingen i 
Øst-Europa, spørsmålet om en KSSE-par
lamentarikerforsamling, samarbeid med 
EF.) 

8 

(Vedlegg: l. Ministerkomiteens og Sted
fortrederkomiteens politiske drøftelser i 
1989. 2. Nye konvensjoner og avtaler. Bud
sjett og Norges andel. Resolusjoner og re
kommandasjoner vedtatt av Stedfortre
derkomiteen. Det mellomstatlige samar-

beid på hovedområdene. 3. Fagminister
konferanser. 4. Europarådets formål og or
ganisasjon. 5. Årsrapport fra den norske 
delegasjon til den parlamentariske for
samling.) 
St.meld. 19, ref. S.tid. 410, Innst. S. 93, 
S.tid. 2719-2723 (14.3.91). 

3. Samtykke til ratifikasjon av tilleggsproto
koll nr. 9 til Den europeiske menneskeret
tighetskonvensjon, om individets rett til å 
bringe saker inn for Den europeiske men
neskerettighetsdomstol. 
(Vedlegg: Protokollen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 99, ref. S.tid. 3906 (10.6.91), og ved
tatt ikke behandlet av dette Storting. 
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1991-92 
Il. Alminnelige saker: 

l. Samtykke til ratifikasjon av tilleggsproto
koll nr. 9 til Den europeiske menneskeret
tighetskonvensjon, om individets rett til å 
bringe saker inn for Den europeiske men
neskerettighetsdomstol. 
(Vedlegg: Protokollen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 99 (1990-91), ref. S.tid. 32-33, Innst. 
S. 9, S. tid. 387 (4.11.91). 

2. Norges deltakelse i Europarådets virk
somhet i 1990. (Nye medlemsland fra Øst
Europa; konsultasjoner med EF -organer 
og KSSE.) 

1992-93 

Il. Alminnelige saker: 
l. Årsrapport fra den norske delegasjon til 

Europa rådets parlamentariske for sa m
l ing for 1991 . 
Dok. 13 (1991-92), ref. S.tid. 4470 (1991-92), 
Innst. S. 33, S.tid. 1072 (12.11.92). 

2. Europarådets virksomhet i 1991. (Nye 
medlemsland fra Øst- Europa, samarbeid 
med EF, samordning av aktiviteter og res
surser med KSSE.) 

(Vedlegg: l. Ministerkomiteens og Sted
fortrederkomiteens politiske drøftelser i 
1990. 2. Nye konvensjoner og avtaler. Bud
sjett og Norges andel. Resolusjoner og re
kommandasjoner vedtatt av Stedfortre
derkomiteen i 1990. Det mellomstatlige 
samarbeid på hovedområdene. 3. Fagmi
nisterkonferanser i 1990. 4. Europarådets 
formål og organisasjon. 5. Årsrapport fra 
den norske delegasjon til Europarådets 
parlamentariske forsamling for 1990.) 
St.meld. 19, ref. S.tid. 2096, Innst. S. 97, 
S.tid. 2830-2833 (12 .3.92). 

(Vedlegg: l. Ministerkomiteens og stedfor
trederkomi teens politiske drøftelser i 
1991. 2. Nye konvensjoner og avtaler. 3. 
Fagministerkonferanser i 1991. 4. Europa
rådets formål og organisasjon.) 
St.meld. 26, ref. S .tid. 2951, Innst. S. 129, 
S.tid. 3870 (18.5.93). 
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FAMILIE 

Omfatter bl.a.: Adopsjon, bidragsinnkreving, ektefelleloven, ekteskapsloven, enslige forsørgere, 
foreldre, forsørgere, hjemmearbeidende, homofilt samliv, krisesentra, kvinnemishandling, nav
neloven, partnerskapsloven, samlivsformer, separasjoner, skilsmisser, stønadsloven, underholds
bidrag. 
Se også: BARN, BARNETRYGD, LIKESTILLING, SVANGERSKAP 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 .. 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Næringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S .tid. 570-629 
(20.11.89). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 716-764 
(23.11.89). 
Budsjett-kap.: 
474 Bidragsinnkreving 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1261-1360 
(5.12 .89). 
Budsjett-kap.: 
613 Statens adopsjonskontor 
777 Familievern 

1546 Familiepolitisk forskning, opplys
ningsarbeid m 

2685 Forskuttering av underholdsbi
drag 

(l forslag fra Thea Knutzen pva. H, FrP, 
KrF og Sp, bifalt.) 

m . Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ashild Hauan om tiltak for å 

forkorte avgjørelsestiden i farskapssaker, 
S.tid. 2171-2172 (24.1.90). 

2. Sp.spm. fra Sylvia Kristin Brustad om til
tak for å bedre småbarnsfamilienes økono
miske situasjon, S .tid. 2215-2217 (31.1.90). 

3. Sp.spm. fra Sylvia Kristin Brustad om 
forberedende kurs i offentlig regi før folk 
gifter seg, S.tid. 2320-2321 (7 .2.90). 

4. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om styrking 
av den offentlige innsats ved forebygging 
og forskning av krybbedød, S.tid. 2579-
2580 (14.3.90). 

5. Sp.spm. fra Marie Brenden om bedring av 
foreldreomsorgen ved krybbedød, S.tid. 
2581 (14.3.90). l 

6. Sp.spm. fra Aud-Inger Aure om tiltak for 
at barns rett til samvær med begge foreldre 
gjøres reell, S.tid. 2593- 2594 (14.3.90). 

7. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om det norske 
lovverket er i pakt med FNs barnekon
vensjon når det gjelder familiegjenfor
ening. (Trukket tilbake), S.tid. 2780 
(28.3.90). 

8. Sp.spm. fra Grete Knudsen, framsatt av 
Ranveig Frøiland om oppholdstillatelse 
for Ashrafunnesha Haque fra Bangladesh, 
som har bodd i Norge i ti år, S.tid. 3203 
(25.4.90). 

9. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om det norske 
lovverket er i pakt med FNs barnekon
vensjon når det stilles krav om forsørgelse 
for å få rett til familiegjenforening, S.tid. 
3203-3204 (25.4.90). 

10. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om endring i 
praksis for familiegjenforening for utviste 
asylsøkere som er gift med norske kvinner, 
S.tid. 3561-3563 (16.5.90). 

11. Sp.spm. fra Annelise Høegh om initiativ til 
lovregler som kan bøte på de økonomiske 
problemer ved oppløsning av langvarige 
samboforhold, S.tid. 3944-3946 (6.6.90). 

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

ketrygd og i visse andre lover. (Utvidet be
talt permisjon ved adopsjon og fødsel, 
klargjøring av bestemmelser i bidragsfor
skottsloven, endring av folketrygdlovens 
regler om refusjon for bidrag utover bi
dragsforskuddet.) 
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Ot.prp. 19, ref. O.tid. 5, Innst. O. 7, O.tid. 9-
21 (5.12.89), Besl. O. 3, L.tid. 3 (12.12.89). 
Lov av 15. desember 1989. 

2. Endring i lov 9. desember 1955 nr. 5 om 
innkreving av underholdsbidrag m.v. (Ef
fektivisering av innkreving fra bidrags-

pliktige i utlandet; opprettelse av egen 
utenlandsavdeling ved bidragsfogden i 
Oslo.) 
Ot.prp. 15, ref. O.tid. 5, Innst. O. 10, O.tid. 
45-46 (12.12.89), Besl. O. 13, L.tid. 8 
(19.12.89). Lov av 22. desember 1989. 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Arbeids- og admi
nistrasjonsdepartementet Nybygg under 
Statens bygge- og eiendomsdirektorat i 
1989.) 
Budsjett-innst. S . 2, S.tid. 957-1002 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

840 Tilskudd til krisetiltak 
841 Familievern 
846 Familiepolitisk forskning, opplys

ningsarbeid m.v. 
851 Statens adopsjonskontor 

(61 forslag, hvorav 7 bifalt, henholdsvis 4 
fra H og KrF, 2 fra KrF og l fra A og SV.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 1002-1049 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

474 Bidragsinnkreving 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 

1991 vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1277-1356 
(6.12.90). 
Budsjett-kap.: 
2650 Syke.penger 
2685 Forskuttering av underholdsbi

drag 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1990 un

der diverse kapitler administrert av Justis
og politidepartementet. (Kap. 474 Bidrag
sinnkreving.) 
St.prp. 16, ref. S .tid. 770, Innst. S. 63, S.tid. 
1902-1903 (19.12.90). 

2. Forslag fra Johan J. Jakobsen pva. Sp over
sendt fra Odelstinget 21. mars 1991: «Det 
henstilles til Regjeringen å komme med 
forslag til rettsregler for samboere i forbin
delse med oppfølgingen av Husstandsfel
lesskapsutvalgets innstilling.>> 

S .tid. 3082 (23.4.91) og sendt Regjeringen. 
(Jf. IV, sak 3.) 

3. Forslag fra Eleonore Bjartveit, Dag Jostein 
Fjærvoll og Helga Haugen om utvidede 
rettigheter ved adopsjon. 
Dok. 8:18, ref. S.tid. 2338, Innst. S. 130, 
S .tid. 3349-3351 (14.5.91) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om prak

tiseringa av adopsjonslova som gjer at fo
reldra må stille på ny i køen om barnet dø
yr før det kjem til Noreg, S.tid. 556-557 
(14.11.90). 

2. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om be
tring av økonomiske rettar for adoptivfor
eldre ved utanlandsadopsjon, S.tid. 557 
(14.11.90) . 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om sen 
saksbehandling i departementet i en sak 
hvor en mor er fratatt sine bam etter be
søk på Skjeberg sosialkontor. (Trukket til
bake), S. tid. 732 (21.11.90). 

4. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om ressurs
messige konsekvenser ved overføring av 
arbeidet med bidragssaker fra lensmanns
etaten til trygdeetaten, S.tid. 2482-2483 
(20.2.91). 

5. Sp.spm. fra Marit Rotnes om lovendring 
som ivaretar fraskiltes rettigheter i odels
saker, S.tid. 2766 (20.3.91). 

6. Sp.spm. fra Karin Lian om oppbygging 
av veiledningsapparat på kommunalt nivå 
for å forebygge og hjelpe ved gjeldsproble
mer, S.tid. 2907-2908 (10.4.91). 

7. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om prak
tisering av samværsrett med bam i tilfelle 
der den annen part til tross for rettsforlik 
saboterer samværsretten, S.tid. 3074-3075 
(17 .4.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 24. oktober 1946 om bar

netrygd. (Kontantstøtte til småbarnsforel
dre.) 
Ot.prp. 8. (Trukket tilbake ved Ot.meld. 2.) 
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2. Tilbaketrekning av Ot.prp. nr. 8 (1990-91) 
om endring i lov av 24. oktober 1946 om 
barnetrygd. (Kontantstøtte til småbarns
foreldre.) 
Ot.meld. 2, ref. O.tid. 86 (20.11.90), og ved
lagt protokollen. 
(Jf. I, sak 1.) 

3. Forslag fra Lisbeth Ho land, Jan Erik Fåne, 
Grete Knudsen, Trond J ensrud og Kristin 
Halvorsen om lov om registrert partner
skap. 
Dok. 8:50 (1989-90), ref. O.tid. 4, Innst. O. 
26, O. tid. 317-339 (21.3.91) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 
(3 forslag, hvorav l fra Olav Akselsen pva. 
A bifalt, l fra Johan .J. Jakobsen pva. Sp 
sendt Stortinget og l fra Lisbeth Holand 
pva. SV trukket tilbake.) 
(Jf. Il, sak 2 og IV, 2 for 1992-93.) 

4. Lov om ekteskap. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1986: 2 Innstilling 
til ny ekteskapslov del I. Leder Lilly Bølvi
ken, og NOU 1987: 30 Innstilling til ny ek
teskapslov del Il. Leder Peter Lødrup.) 

Ot.prp. 28, ref. O. tid. 345, lnnst. O. 71, O. tid. 
568-603 (7 .6.91), Besl. O. 73, L. tid. 28-30 
(13.6.91), Besl. L. 2, O. tid. 699 (17 .6.91), 
Besl. O. 86, L . tid. 37 (21.6 .91). Lov av 4. juli 
1991. 
(4 forslag i Odelstinget l. gang- ingen bi
falt. 7 forslag i Lagtinget l. gang, hvorav l 
fra H, FrP og KrF bifalt (lagtingsanmerk
ning). Anmerkningen ble ved 2. gangs be
handling i Odelstinget ikke bifalt. Forsla
get ble 2. gang i Lagtinget ikke bifalt.) 

5. Lov om rett til felles bolig og innbo når hus
standsfellesskap opphører. (Rettsregule
ring av ugift samliv.) 
(Særskilt vedlegg: l. NOU 1980: 50 Samliv 
uten vigsel. Leder Lilly Bølviken. 2. NOU 
1988: 12 Husstandsfellesskap. Leder Inge 
Lønning.) 
Ot.prp. 52, ref. O.tid. 407, lnnst. O. 72, O. tid. 
604-611 (7 .6.91), Besl. O. 74, L. tid. 30-31 
(13.6.91). Lov av 4. juli 1991. 
(l forslag fra H, FrP og SV framsatt 
Odelstinget og Lagtinget- ikke bifalt.) 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for 
Barne- og familiedepartementet: Tiltak for 
barn og ungdom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 691-747 
(14.11.91). 
Budsjett-kap.: 
840 Tilskudd til krisetiltak 
841 Familievern 
846 Familiepolitisk forskning, opplys-

ningsarbeid m. v. 
851 Statens adopsjonskontor 
852 Adopsjonsstøtte 
(l forslag fra A om adopsjonsstøtte bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 749-789 
(15.11.91). 
Budsjett-kap.: 
474 Bidragsinnkreving 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Sosialdepartementet. 

Budsjett-innst. S. 11, S .tid. 1459-1520 
(2.12.91). 
Budsjett-kap.: 
2600 Trygdeetaten 
2650 Syke,penger 
2685 Forskuttering av underholdsbi

drag 
4. Endringer av bevilgningsforslagene for 

1992 under enkelte kapitler under Sosial
departementet og Justisdepartementet. 
(Kap. 2600 Trygdeetaten, redusert bev. 
pga. forsinket overføring av bidragsinnk
reving.) 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 11. Tillegg l, S.tid. 1832-1833 
(12.12.91). 

5. Endringer av bevilgningsforslagene for 
1992 under enkelte kapitler under Sosial
departementet og Justisdepartementet. 
(Kap. 4 7 4 Bidragsinnkreving, forsinket 
overføring av bidragssaker fra lensmanns
etat til trygdeetat.) 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 4. Tillegg l, S.tid. 1931-1936 
(17 .12.91). 
·(l forslag -ikke bifalt. Stortinget ber Re
gjeringen om å utarbeide et overslag over 
totalkostnader og effektiviseringsgevinst 
ved overføringen.) 
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Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1991 under 

diverse kapitler administrert av Justis- og 
politidepartementet. (Kap. 474 Bidrag
sinnkreving, refusjon til kommunene for 
arbeidet med bidragssakene.) 
St.prp. 26, ref. S.tid. 1183, Innst. S. 65, 
S.tid. 1936- 1937 (17 .12.91). 

2. lnterp. fra Laila Kaland om tiltak for å fø
rebyggje og 
synleggjere vald og mishandling mot eld
re. 
S.tid. 2651-2668 (20 .2.92). 

3. Forslag fra Eleonore Bjartveit, Kåre Gjøn
nes og Solveig Sollie om kontantstøtte til 
småbarns foreldre. 
Dok. 8:7, ref. S.tid. 2185, lnnst. S . 108, 
S.tid. 3027- 3042 (31.3.92). 
(Forslaget med tilslutning fra FrP - ikke 
bifalt. l forslag fra Unn Aarrestad pva. Sp 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

4. Forslag fra Svein Alsaker, Eleonore Bjart
veit og Solve~g Sollie om samværsrett mel
lom foreldre og barn ved samlivsbrudd. 
Dok. 8:32, ref. S.tid. 3532, Innst. S . 239, 
S.tid. 4466- 4469 (7 .9.92). 
(Forslag l og 3 i Dok. 8:32 oversendt Regje
ringen, forslag 2 vedlagt protokollen. l for
slag fra Jan Erik Fåne pva. FrP sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 
(Jf. IV, 3.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Holten om tiltak for å 

bedre barns oppvekstmiljø sett i forhold 
til alkoholbruk i hjemmet, S. tid. 322-323 
(23.10.91). 

2. Sp.spm. fra Solveig Sollie om Barne- og fa
miliedepartementets politikk i forhold til 

barn og skilsmisse, S.tid. 1302-1303 
(27 .11.91). 

3. Sp.spm. fra Roger Gudmundseth om tryg
derettigheter i tilfeller med delt foreldre
ansvar, S.tid. 1816 (11.12.91). 

4. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om etablering 
av en sentral enhet for bidragssaker, og 
konsekvenser for dagens forhold ved loka
le kontorer, S.tid. 2174-2175 (22.1.92). 

5. Sp.spm. fra Eva Finstad om overslag over 
totalkostnader og effektiviseringsgevinst 
ved overføring av bidragssakene fra lens
mannsetaten til trygdekontorene, S.tid. 
2769-2770 (11.3.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 8. aprill981 nr. 7 om barn og 

foreldre § 56 tredje ledd (indeksregulering 
av fostringstilskot til barn). 
Ot.prp. 19, ref. O. tid. 142, Innst. O. 26, O. tid. 
174 (13.12.91), Besl. O. 20, L.tid. 18 
(19.12.91). Lov av 17. januar 1992. 

2. Endringer i barneloven, bidragsinnkre
vingsloven og enkelte andre lover (averfø
ring av bidragsarbeidet til trygdeetaten). 
(Vedlegg: Utkast til forskrift om endring 
av forskrift om fastsetjing av fostringstil
skot, fastsett av Justisdepartementet 20. 
mars 1989) 
Ot.prp. 36, ref. O.tid. 302, Innst. O. 63, O.tid. 
623-635 (4.6.92), Besl. O. 93, L .tid. 61 
(11.6.92). Lov av 19. 
juni 1992. 

3. Endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn 
og foreldre. (Tvungen mekling som vilkår 
for å få behandlet sak om foreldreansvar, 
omsorg og samværsrett for domstol eller 
fylkesmann.) 
Ot.prp. 91, ref. O.tid. 621, lnnst. O. 97, O.tid. 
1009- 1010 (7 .9.92), Besl. O. 132, L. tid. 76 
(22.9.92}. Lov av 25. september 1992. 
(Jf. Il, 4.) 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St. prp. l for 
Barne- og familiedepartementet: Tiltak for 
barn og ungdom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1013 
(4.11.92). 

Budsjett-kap.: 
840 Tilskudd til krisetiltak 
841 
846 

851 
852 

2530 
(Jf. IV, 1.) 

Familievern 
Familie- og likestillingspolitisk 
forskning 
Statens adopsjonskontor 
Adopsjonsstøtte 
Fødselspenger og adopsjonspenger 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1722-1780 
(30.11.92). 
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Budsjett-kap.: 
2600 Trygdeetaten 
2650 Sykepenger 
2685 Forskuttering av underholdsbi

drag 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1992 un

der diverse kapitler administrert av Justis
og politidepartementet. (Kap. 474 Bidrag
sinnkreving - tilleggsbev. til refusjon til 
kommunal bidragsfogd.) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 1185, Innst. S . 55, 
S .tid. 2118- 2119 (10.12.92). 

2. Forslag frå Marie Lovise Widnes pva. SV 
oversendt frå Odelstinget 11.12.92: «Regje
ringa vert oppmoda om å vurdere ei ord
ning for skilde, separerte og einslege forel
dre om rett til inntektsfrådrag for reise/be
søksutgifter i samband med samvær med 
borna sine som overskrid ein fastlagd 
minstesum.» 
S.tid. 2243 (16.12 .92) og sendt Regjeringen. 
(Jf. TRYGDER IV, 3.) 

3. Forslag fra Kaci Kullmann Five og Harald 
Ellefsen oversendt fra Odelstinget 29. 
mars 1993: «Stortinget ber Regjeringen ut
rede forslag til lovregulering for homofile 
og andre par, som uten tilknytning til ek
teskapslovgivningen kan sikre interessene 
til den enkelte i et parforhold.» 
S.tid. 3260-3261 (1.4.93) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

4. lnterp. fra Trond Jensrud om å bedre bar
nas situasjon i forbindelse med foreldres 
arbeidsledighet. 
S .tid. 3401-3413 (27 .4.93). 

5.Familievernet. Oppgåver og forvaltning. 
St.meld. 15, ref. S.tid. 2379, Innst. S. 157, 
S.tid. 3681- 3688 (11.5.93). 

6. Forslag fra Svein Alsaker og Eleonore 
Bjartveit om reservasjonsrett for de som 
skal forestå registreringen av partner
skap. 
Dok. 8:27, ref. S.tid. 3633, lnnst. S. 198, 
S.tid. 4134- 4136 (3.6.93) og avvist. 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 2.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om å vur

dere om adopsjonslova bør gje rom for å 
oppheve adopsjon der t.d. eit barn er blitt 
seksuelt misbrukt, S.tid. 2433 (20.1.93). 

2. Sp.spm. fra Marit Rotnes om hjelpetiltak 
for barn og foreldre i forbindelse med 
Bjugn-saken, S.tid. 2435 (20.1.93). 

3. Sp.spm. fra Eleonore Bjartveit om å tilby 
adopsjon av barn født etter voldtekter be
gått i krigen i det tidligere Jugoslavia, 
S.tid. 2454-2455 (27 .1.93). 

4. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om å 
endre ordninger for innkreving av barne
bidrag for å sikre at bidragene blir betalt, 
S.tid. 2584-2586 (3.2.93). 

5. Sp.spm. fra Arild Hiim om garanti for 
personlig og økonomisk sikkerhet for Sig
rid Moksness med datter ved reise til USA 
i forbindelse med en bamefordelingsretts
sak, S.tid. 3195 (31.3 .93). 

6. Sp.spm. fra Erna Solberg om å medvirke 
til finansiering av organisasjonen Alterna
tiv til Vold for 1993, S.tid. 3195-3197 
(31.3.93). 

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

ketrygd og i visse andre lover. (Utvidelse 
av stønadsperioden ved fødsel og adop
sjon.) 
Ot.prp. 13, ref. O. tid. 164, lnnst. O. 34, O.tid. 
264-272 (4.12.92), Besl. O. 34, L.tid. 15-16 
(8.12.92). Lov av 22 . januar 1993. 
(13 forslag i Odelstinget, hvorav 3 fra A og 
SV med støtte fra Sp bifalt. 2 forslag i Lag
tinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, l.) 

2. Lov om registrert partnerskap. 
Ot.prp. 32, ref. O. tid. 397, Innst. O. 70 , O. tid. 
495-541 (29.3.93), Besl. O. 82, L.tid. 38-54 
(1.4 .93). Lov av 30. april1993. 
(2 forslag i Ot. hvorav l fra KrF og Maribo 
om avvisning ikke bifalt og l fra Kaci K. 
Five og H. Ellefsen sendt Stortinget (ikke 
bifalt). l forslag i Lagt. om avvisning ikke 
bifalt.) 
(Jf. Il, 3 og 6 og IV, 3 for 1990-91.) 

3. Endringer i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekte
skap. (Administrativ fastsetting av ektefel
lebidrag til trygdeetaten, oppløsning av 
ekteskap inngått under tvang.) 
Ot.prp. 86, ref. O.tid. 645, Innst. O. 105, 
O.tid. 725 (25.5.93), Besl. O. 111, L.tid. 65 
(3.6 .93). Lov av 11. juni 1993. 

4. Endringer i lov 9. desember 1955 nr. 5 om 
innkreving av underholdningsbidrag m.v. 
(utvidet namsmyndighet). 
Ot.prp. 94, ref. O. tid. 708, Innst. O. 117, 
O.tid. 820 (1.6.93), Besl. O. 125, L.tid. 74 
(9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(Jf. TRYGDER IV, 9.) 

5. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12om fol
ketrygd, lov 4. februar 1977 nr. 4 om ar
beidsvern og arbeidsmiljø m .v. og i visse 
andre lover (tidskonto). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1993: 12 Tid for 
barn. Leder Anne-Lise Bakken.) 
Ot.prp. 107, ref. O. tid. 852 , Innst. O. 139, 
O.tid. 1025-1032 (4.6.93), Besl. O. 149, L .tid. 
85 (9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(3 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget- in
gen bifalt.) 
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FANGST 

Omfatter bl.a.: Hvalfangstloven, isbjørnfangstloven, selfangstloven, vågehvalfangst. 
Se også: FISKERIER 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1990, B. Fellesskatt til 
skattefordelingsfondet for 1990. C. Ter
minskatt på formue i og inntekt vunnet 
ved utvinning og rørledningstransport av 
petroleum for inntektsåret 1990. D. Avgif
ter o.a. til folketrygden for 1990 og E. Pro
duktavgift til folketrygden for fiskeri- og 
selfangstnæringen for 1990. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn-

tektsåret 1987. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 373-544, 553-563 
(finansdebatt 16.11.-17.11.89). 
(29 forslag, hvorav l fra Solveig Torsvik bi
falt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om å gje

ra fangst av brugde lønsamt, S.tid. 3208-
3209 (25.4 .90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1991, B. Fellesskatt til 
skattefordelingsfondet for 1991. C. Ter
minskatt på formue i og inntekt vunnet 
ved utvinning og rørledningstransport av 
petroleum for inntektsåret 1991. D. Avgif
ter o.a. til folketrygden for 1991 og E. Pro
duktavgift til folketrygden for fiskeri- og 
selfangstnæringen for 1991. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1988. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 

Budsjett-innst. S. l, S.tid. 771-950 (finans
debatt 28.11.- 29.11.90). 
(29 forslag, hvorav l trukket og l fra Arbei
derpartiet om tilskudd til folketrygden fra 
kommunesektoren- bifalt. Resten ikke bi
falt.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jens Marcussen om hvorfor 

Regjeringen går mot forskernes anbefalin
ger for norsk hvalfangst 1991, S. tid. 3043-
3044 (17 .4.91). 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. A. Stortingets skattevedtak for inntekts
året 1992 med unntak av kapittel 5. B. Fel
lesskatt til skattefordelingsfondet for 
1992, C. C02-avgift i petroleumsvirksom
heten på kontinentalsokkelen for inn
tektsåret 1992. D. Avgifter o.a. til folke
trygden for 1992 og E. Produktavgift til 
folketrygden for fiskeri- og selfangstnæ
ringen for 1992. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1989. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 

Budsjett-innst. S. l, S.tid. 431-630 (finans
debatt 6.11.-7.11.91). 
(21 forslag- ingen bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om opprett

holdelse av støtte fra Hvalfangstbedrifte
nes sikringsfond til hvalfangere fra ekspe
disjoner i Sørishavet, S .tid. 2455-2457 
(12.2.92). 

2. Sp.spm. fra Laila Kaland om tiltak for å få 
internasjonal forståing for å starte sel- og 
kvalfangst i kontrollerte former, S.tid. 
3540-3541 (13.5.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. A. Stortingets skattevedtak for inntekts
året 1993, H. Produktavgift til folketryg
den for fiskeri-, hval- og selfangstnærin
gen for 1993. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1990. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 769-939, 946-956 
(finansdebatt 2.11.-3.11.92). 
(19 fm'.ilag- ingen bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 32.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Redegjørelse av utenriksministeren om 

hvalsaken - Hvalfangstkommisjonens års
møte i Kyoto. 
S.tid. 3853-3862 (18.5.93) og vedlagt proto
kollen. 
(En representant fra hver partigruppe fikk 
anledning til korte merknader etter rede
gjørelsen.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om konse

kvenser for norsk økonomi av vågehval-

fangsten og tiltak for å unngå tap av eks
portandeler, S.tid. 2083-2084 (9.12.92). 

2. Sp.spm. fra Lodve Solholm om at ein film 
som skader norsk sel- og kvalfangst og 
norsk fiskerinæring, vert vist på SAS sine 
utanlandsruter, S.tid. 2094-2095 (9.12.92). 

3. Sp.spm. fra Peter Angelsen om beskyttelse 
av norske hvalfangstskuter mot sabotasje, 
S.tid. 2380-2381 (13.1.93). 

4. Sp.spm. fra Finn Thoresen om tiltak for å 
få stoppet kriminell virksomhet fra orga
nisasjonen Sea Shepherd, S. tid. 2381 
(13.1.93). 

5. Sp.spm. fra Peter Angelsen om å ta opp 
med amerikanske myndigheter Sea Shep
herds sabotasjehandlinger mot norsk hval
fangst, som er i strid med amerikansk lov, 
S.tid. 2968- 2969 (17 .3.93}. 

6. Sp.spm. fra Peter Angelsen om økonomisk 
kompensasjon for pålegg om tegning av 
krigsforsikring for hvalfangstskuter etter 
sabotasjehandlinger, S.tid. 2969-2970 
(17.3.93). 

7. Sp.spm. fra Terje Nyberget om å refor
handle avtalen med Russland om total
fredning av kamtsjatkakrabben, med sik
te på beskatning av arten, S.tid. 3315-3316 
(21.4.93). 
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FENGSLER 

Omfatter bl.a.: Fengselsloven, fengselsskoler, innsatte, varetektsfanger. 
Se også: DOMSTOLER, KRIMINALOMSORG, POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET, RETTS
VESEN, STRAFFELOVGIVNING 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 716-764 
(23.11.89). 
Budsjett-kap.: 

430 3430 Kriminalomsorg i anstalt 
432 3432 Kriminalomsorgens utdannings

senter 
(l forslag fra Eva R. Finstad pva. H, KrF og 
Sp, bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1261-1360 
(5.12.89). 
Budsjett-kap.: 
758 Fengselshelsetjenesten 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol

ketrygden for 1989 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. (Kap. 7 58 
Fengselshelsetjenesten, opprettelse av 44 
stillinghjemler, fordeling av utgifter mel
lom kommuner/fylkeskommuner og sta
ten.) 
St. prp. 37, ref. S.tid. 967, Innst. S. 45, S.tid. 
1361- 1362 (5.12.89). 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1989 un
der diverse kapitler administrert av Justis
og politidepartementet. (Kap. 430 Krimi
nalomsorg i anstalt, kap. 432 Kriminalom
sorgens utdanningssenter.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 1364, Innst. S. 69, 
S.tid. 1833 (19.12.89). 

3. Forslag fra justiskomiteen oversendt fra 
Odelstinget 29. mai 1990: «Stortinget ber 
Regjeringen iverksette nødvendige tiltak 
slik at staten kan overta økonomisk ansvar 
for alle domfelte uansett soningsalternativ. 
Endringen bes innarbeidet i 1991-budsjet
tet.» 

S.tid. 3852 (5.6.90). 
(Jf. IV, 1.) 

4. Interp. fra Arild Hiim om soningssituasjo
nen i fengslene og utbyggigsbehovet. 
S.tid. 4618-4633 (25.9.90). 

lll. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om inn

taksstoppen ved fengselssykehuset i Oslo, 
S.tid. 270-271 (1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Pål Atle Skjervengen, framsatt 
av Vidar Kleppe om å få ryddet opp i for
holdene innen fengselsvesenet, på bak
grunn av at en voldtektsforbryter greide å 
rømme fra Sarpsborg kretsfengsel, S.tid. 
362-363 ( 15 .11.89). 

3. Sp.spm. fra Astrid Marie Nistad om pro
sjektering av nytt hjelpefengsel i Vik kom
mune i Sogn og Fjordane, S. tid. 1667-1668 
(13.12.89). 

4. Sp.spm. fra Jørgen Kosmo om å få slutt på 
heroinomsetning og ulovlige pengetrans
aksjoner blant innsatte pd Ullersmo, S.tid. 
2096 (17.1.90). 

5. Sp.spm. fra Eva Finstad om tiltak for å 
unngå at varetektsfanger blir sittende i 
glattcelle mer enn 5 døgn, S.tid. 2600-2601 
(14.3.90). 

6. Sp.spm. fra Olav Akselsen om å gje tilbad 
om etterutdanning for arrestforvaltarar, 
S.tid. 2687-2688 (21.3.90). 

7. Sp.spm. fra Eirin Faldet om tilbud til Jus
tisdepartementet om å overta St. Torfinns 
klinikk i Hamar til fengsel, S.tid. 2762-
2763 (28.3.90). 

8. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om innføring av 
tvungne urinprøver daglig ved norske 
fengsler for å holde narkotika utenfor an
staltene, S .tid. 3206 (25.4 .90). 

9. Sp.spm. fra Olav Akselsen om etablering 
av fengsel for innsette med alvorlege per
sonlegdomsavvik utanfor Oslo- området, 
S.tid. 3333-3334 (2.5.90). 
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10. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om en
dring i systemet for transport av fanger, 
S.tid. 3334 (2.5.90). 

11. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om å få slutt 
på ordninga med 2 fanger pr. celle ved Os
lo Kretsfengsel, uten adgang til skole eller 
arbeid, S.tid. 3412-3413 (9.5.90). 

12. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om helsemes
sige minstekrav for gjennomføring av ord
ningen med 2 på hver celle i norske fengs
ler, S.tid. 3608 (23.5.90). 

13. Sp.spm. fra Tore A . Liltved om Ole Chr. 
Bach-saken og tiltak mot at enkelte lov
brytere kan kjøpe seg bedre soningsfor
hold, S.tid. 3710-3711 (30.5.90). 

14. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om fortsatt 
bruk av Elevator til§ 12-soning for innsat
te som trenger denne formen for rehabili
tering, S.tid. 3946-3947 (6.6.90). 

15. Sp.spm. fra Aud-Inger Aure om nytt feng
sel i Gjemnes kommune for å avhjelpe 
fengselssituasjonen i Møre og Romsdal, 
S.tid. 3947-3948 (6.6.90). 

16. Sp.spm. fra Eva Finstad om gjennomgang 
av regler for fengselsvesenets bruk av pri
vate institusjoner og hybelhus, S.tid. 3948 
(6.6.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 12. desember 1958 nr. 7 

om fengselsvesenet (fengselsloven). (Para
graf 12-soning i hybelhus under Krimina
lomsorg i frihet.) 
Ot.prp. 40, ref. O. tid. 96, Innst. O. 51, O.tid. 
242-249 (29.5.90), Besl. O. 55, L.tid. 24 
(5.6.90). Lov av 22. juni 1990. 
(Punkt B i komiteens innstilling over
sendt Stortinget - se Il, 3.) 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 1002-1049 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

430 3430 Kriminalomsorg i anstalt 
432 3432 Kriminalomsorgens utdannings-

senter 
(l forslag fra H, FrP, KrF og Sp, om soning 
med 2 fanger på hver celle, ikke bifalt. l 
forslag fra Pål Atle Skjervengen om ar
beidsleir for soningsfanger, sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT l) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S .tid. 1277-1356 
(6.12.90). 
Budsjett-kap.: 

758 Fengselshelsetjenesten 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1990 un

der diverse kapitler administrert av Justis
og politidepartementet. (Kap. 430 Krimi
nalomsorg i anstalt, kap 432 Kriminalom
sorgens utdanningssenter.) 

St.prp. 16, ref. S.tid. 770, Innst. S. 63, S .tid. 
1902-1903 (19.12.90). 

ru. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Olav Akselsen om forholda for 

varetektsinnsette ved arresten ved Bergen 
politikammer, S. tid. 2012-2013 (9.1.91). 

2. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om tiltak for å 
lette soningsvilkårene for utenlandske 
fanger, S.tid. 2220-2221 (6.2.91). 

3. Sp.spm. fra Steinar Maribo om bruk av 
Drammen kretsfengsel som sentralt vare
tektsfengsel for Østlandet, S.tid. 2480-2481 
(20.2.91). 

4. Sp.spm. fra Thorhild Widvey om perma
nent drift av Sandeid arbeidskoloni, S .tid. 
2580 (6 .3.91). 

5. Sp.spm. fra Terje Nyberget, framsatt av 
Pål Atle Skjervengen om å stanse inn
smugling av narkotikasprøyter til Oslo 
kretsfengsel med arrestanter fra arresten 
på Grønland, S .tid. 2580-2581 (6.3.91). 

6. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om å sikre en 
mer human behandling av innsatte i nor
ske fengsler, på bakgrunn av Heleen Kleu
ver-saken, S .tid. 3264-3266 (8.5.91). 

7. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om tids
punkt for byggestart for Skien kretsfeng
sel, S.tid. 3370 (15.5.91). 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 749-789 
(15.11.91). 
Budsjett-kap.: 
430 3430 Kriminalomsorg i anstalt 
432 3432 Kriminalomsorgens utdannings-

senter 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1459-1520 
(2.12.91). 
Budsjett-kap.: 
758 Fengselshelsetjenesten 

Il. Alminnelige saker: 
l. Bevilgning til politioperativt utstyr og 

opprettelse av ny inntektspost. (Kap. 440 
Politiet og ny inntektspost under kap. 
3430 Kriminalomsorg i anstalt.) 
St.prp. 5, ref. S.tid. 32, Innst. S. 19, S.tid. 
915-916 (19 .11.91). 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1991 under 
enkelte kapitler under Sosialdepartemen
tet m.v. (Kap. 758 Fengselshelsetjenesten.) 
St. prp. 29, ref. S.tid. 846, Innst. S. 62, S.tid. 
1833- 1836 (12 .12.91). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om varetekts

fengsling og straffeutmåling i saker vedrø
rende seksuelle overgrep mot barn, S.tid. 
325-327 (23.10.91). 

2. Sp.spm. fra Terje Nyberget om soning for 
tyngre klientell ved Ilseng arbeidskoloni 
på grunn av lange soningskøer, S.tid. 1290-
1291 (27.11.91). 

3. Sp.spm. fra Jon Lilletun om oppretting av 
en fast prestestilling ved Oslo kretsfengsel, 
S.tid. 2208-2209 (29.1.92). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om mangel 
på fengselsplasser i Østfold, som fører til 
kapasitetsproblemer for politiet, S.tid. 
2293-2294 (5.2.92). 

5. Sp.spm. fra Terje Nyberget om nedlegging 
av kvinneavdelingen ved Hamar krets
fengsel, S.tid. 2770-2772 (11.3.92). 

6. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om 
sikring av fengselstilbudet slik at vare
tektsfengslede forbrytere ikke slippes fri, . 
S.tid. 2939-2940 (25.3.92). 

7. Sp.spm. fra Otto Engen, framsatt av Trond 
Jensrud om utdanning av tilstrekkelig an
tall fengselsbetjenter til nytt fengsel på 
Ringerike, samt sikre lokal rekruttering, 
S .tid. 2941 (25.3.92). 

8. Sp.spm. fra Svein Alsaker om stans i den 
rettsstridige bruk av arrestlokalene ved 
Oslo politikammer til varetektsfengsling, 
S.tid. 3538-3539 (13.5.92). 

9. Sp.spm. fra Eirin Faldet om fortsatt so
ningstilbud for kvinner ved Hamar krets
fengsel, S.tid. 3829-3830 (3.6.92). 

10. Sp.spm. fra Dagfinn Hjertenes om utbyg
ging av Vik hjelpefengsel, S.tid. 3944-3945 
(10.6.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 1073-1117 
(13.11.92). 
Budsjett-kap.: 

430 3430 Kriminalomsorg i anstalt 
432 3432 Kriminalomsorgens utdannings-

senter 
(l forslag fra Arild Hiim pva. H og FrP 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. l forslag fra H og FrP om 
gjeninnføring av soning med 2 fanger på 
hver celle- ikke bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1722-1780 
(30.11.92). 

Budsjett-kap.: 
703 Fengselshelsetjenesten 

U. Alminnelige saker: 
l. Opprettelse av fengsel for straffe- og/eller 

sikringsdømte med store atferdsavvik. 
(Vedlegg: Jf. NOU 1990: 5 Strafferettslige 
utilregnelighetsregler og særreaksjoner. 
(Særreaksjonsu tvalget.)) 
St.meld. 56 (1991-92), ref. S.tid. 3825 (1991-
92), Innst. S. 18, S.tid. 1206-1236 (17 .11.92). 
(l forslag fra Anneliese Dørum m.fl. om lo
kaliseringsspørsmålet sendt Regjeringen
se REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1992 un
der diverse kapitler administrert av Justis
og politidepartementet. (Kap. 430, hev. ved 
omgjøring av Hassel skole til soningsan
stalt.) 
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St.prp. 13, ref. S.tid. 1185, Innst. S. 55, 
S.tid. 2118- 2119 (10.12 .92). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om forhol

dene ved Sarpsborg kretsfengsel, i lys av 
kritikk fra Norsk Fengselstjenestemanns
forbund etter drap på en ansatt ved feng
selet, S.tid. 2381-2382 (13.1.93). 

2. Sp.spm. fra .Laila Kaland om å forhindre 
dødsfall i glattcelle på grunn av overdose 
av ulike slag rusmiddel, S. tid. 2689-2690 
(10.2.93). 

3. Sp.spm. fra Lisbeth Holand, framsatt av 
Kjellbjørg Lunde om å sikre at helsevese-

net tar ansvar for å gi alvorlig sinnslidende 
fanger behandlingstilbud i psykiatrisk in
stitusjon, S.tid. 2784-2785 (17.2.93). 

4. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om å redusere 
bruken av fengsling og fengslingslengden 
ved tvil om asylsøkeres identitet, S. tid. 
2940-2941 (10.3.93). 

5. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om kapasi
tetsproblemer i rettsvesenet er grunn til å 
sette en mulig voldtektsforbryter fri, S. tid. 
3053-3054 (24.3.93). 

6. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om å sikre 
Frelsesarmeens tilbud om paragraf 12-so
ning ved Fretex-Elevator, S.tid. 3055-3056 
(24.3.93). 
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FERGER 

Se også: KOMMUNIKASJON, KYSTFART, SAMFERDSEL, VEGTRAFIKK, VEGVESEN 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1541-1616 
(8.12 .89). 
Budsjett-kap.: 
13 29 Ferjedrift 

Il. Alminnelige saker: 
l. Ymse saker som gjeld Sivil luftfart, Veg

formål, J embaneformål, Post, og Tele
kommunikasjonar. 
(Tilskotstingingane med ferjeselskapa .) 
St.prp. 89, ref. S .tid. 3390, Innst. S. 203, 

S .tid. 3867- 3872 (5.6 .90). 
(2 forslag fra FrP -ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om endring 

av riksregulativet for fergetakster slik at 
brukere med flere kjøretøy oppnår bedre 
rabatt, S.tid. 281 (1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om for
søksdrift med nattferjer i enkelte ferje
samband, S.tid. 2215 (31.1.90). 

3. Sp.spm. fra Lisbeth Holand, framsatt av 
Geir-Ketil Hansen om døgnkontinuerlig 
drift av fergesambandet Skarberget - Bog
nes, S.tid. 2456 (21.2.90). 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S .tid. 1361-1423 
(7.12 .90). 
Budsjett-kap.: 
1329 Ferjedrift 
(l forslag fra H, KrF og Sp bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1990 for Si

vil luftfart, Vegformål, Transportsubsidiar, 
Tilskott til fylkeskommunale samferdsels
formål, Jernbaneformål, Post, Telekom
munikasjonar og Statens teleforvaltning. 
(Økt tilskudd til ferjedrift.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 770, Innst. S. 71, S.tid. 
1821-1867 (18.12.90). 

2. Endra løyvingsvedtak m .v. for 1991 for 
vegformål, transportsubsidiar, tilskott til 
fylkeskommunale samferdselsformål, 
jernbaneformål, post og statens telefon for-

valtning. (Redusert fergetilbud Molde-Vi
kebukt.) 
St.prp. 57, ref. S.tid. 2885, Innst. S . 151, 
S.tid. 3775- 3779 (6.6 .91). 
(l forslag -ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Laila Kaland om tiltak for å 

gjere fergetransporten meir miljøvennleg, 
S.tid. 226-227 (17 .10.90). 

2. Sp.spm. fra Terje Nyberget om takstsyste
met for fergebilletter for bil og tilhenger, 
S.tid. 554 (14.11.90). 

3. Sp.spm. fra Olav Akselsen om å påverka 
ferjeselskapet Color Line til å oppretthalda 
ein større del av dagens ferjetilbod mel
lom Noreg og England/kontinentet, S.tid. 
2024 (9.1.91). 

4. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om tiltaks
plan for reduksjon i nitrogenoksidutslipp, 
og framskynding av bruk av gass som 
drivstoff for skip og ferjer, S .tid. 3056-3057 
(17.4.91). 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S . 14, S.tid. 1186-1263 
(26.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1329 Ferjedrift 

n. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1992 under 

Samferdselsdepartementet og om endrin
gar i Avtale om sivil luftfart mellom Nor-

ge, Sverige og Det Europeiske Økonomis
ke Fellesskap. (Nedleggelse av ferjesam
bandet Angvik-Tingvoll i forbindelse med 
Krifast.) 
St.prp. 82, ref. S.tid. 3681, Innst. S. 184, 
S.tid. 4306- 4311 (18.6.92). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per Ame Skomsø om forlenga 

drift av ferjesambandet Angvik-Tingvoll 
etter opninga av fastlandssambandet Kri
fast, S.tid. 239-240 (16.10.91). 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1473-1517, 
1519-1542 (24.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1323 4323 Drift av statens veger m.v. 

n. Alminnelige saker: 
l. Forhåndsinnkreving av bompenger til l. 

Hardangerbrua og 2. Trekantsambandet 
Sveio-Stord-Bømlo. (Forhåndsbompenger 
på ferjesambandene Bruravik-Brimnes og 
Sagvåg-Siggjarvåg, Skjersholmane-Vale
våg, Mosterhamn- Valevåg, Skjersholma
ne-Utbjoa og Langevåg-Buavåg.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 1072, Innst. S. 64, S.tid. 
2119- 2136 (10.12.92). 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Fastlandsforbindelse til Magerøya i Finn
mark. (Delvis finansiering med bompen
ger på ferjesambandet Kåfjord-Honnings
våg.) 
St. prp. 47, ref. S.tid. 2970, Innst. S. 177, 
S.tid. 4031- 4040 (28.5.93). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

3. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1993 under 
Samferdselsdepartementet. (Permanent 
drift av Telemarkskanalen, statsgaranti til 
riksvegferjer.) 
St.prp. 80, ref. S.tid. 3892, Innst. S. 205, 
S.tid. 4224-4227 (7 .6.93). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erik Solheim om å framskyn

de bygging av ferjer for å avhjelpe den 
vanskelige situasjonen i verftsindustrien, 
bl.a. ved Trønderverftet A/S i Malvik, S. 
tid. 3054-3055 (24.3.93). 
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FERIE 

Omfatter bl.a.: Ferieloven. 
Se også: ARBEIDSLIV, ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSVILKÅR, LØNN, SYSSELSETTING 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1261-1360 
(5.12.89). 
Budsjett-kap.: 
2672 Forlenget ferie for arbeidstakere 

over 60 år 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingvald Godal om initiativ til 

å avvikle ordninga med fellesferie, S.tid. 
2767-2768 (28.3.90). 

2. Sp.spm. fra Ulf Guttormsen om øking av 
ferietillegget fra 9,5 % til 10,2 % for ar
beidsledige, S.tid. 3568 (16.5.90). 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1277-1356 
(6.12.90). 
Budsjett-kap.: 
2650 Sykepenger 
2672 Forlenget ferie for arbeidstakere 

over 60 år 

Il. Alminnelige saker: 
l. Skodje kommune sender uttalelse datert 

15. mars 1991 vedrørende HVPU-reformen 
-feriepenger for 1990. 
Ref. S.tid. 2983 (11.4.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Uttalelsen sendt sosialkomiteen til orien
tering i samsvar med Presidentskapets be
slutning 19.4.91.) 

2. Ørsta kommune sender uttalelse datert 11. 
april1991 vedrørende HVPU-reformen- fe
riepenger for 1990. 
Ref. S.tid. 3083 (23.4.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Uttalelsen sendt sosialkomiteen til orien
tering i samsvar med Presidentskapets be
slutning 29.4.91.) 

3. Ørskog kommune sender uttalelse datert 
15. april1991 vedrørende HVPU-reformen 
-feriepenger for 1990. 
Ref. S.tid. 3253 (7.5.91), og vedlagt proto
kollen. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om det er i 

samsvar med lovverket at personer som 
mottar omsorgslønn ikke er berettiget til fe
riepenger, S.tid. 430 (24.10.90). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1459-1520 
(2.12.91). 

Budsjett-kap.: 
2672 Forlenget ferie for arbeidstakere 

over 60 år 
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1992-93 
IV. Lovsaker: 

l. Endringer i lov 4. juni 1965 nr. l om hellig
dagsfreden. (Redaksjonelle endringer. 
Forslag fra Regjeringen om å omgjøre an
nen pinsedag til arbeidsdag ikke tilslut
ning.) 

Ferie 

Ot.prp. 101, ref. O.tid. 706-708, Innst. O. 
140, O.tid. 1044-1045 (15.6.93), Besl. O. 155, 
L. tid. 89 (18.6.93). Lov av 18. juni 1993. 
(l forslag om at saken sendes kirke- og un
dervisningskomiten til behandling- ikke 
bifalt. l forslag om å fjerne skjærtorsdag 
som helligdag- ikke bifalt.) 
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FINANSER 

Omfatter bl.a.: Devaluering, finansinstitusjonsloven, fordelingspolitikk, innstrammingspoli
tikk, strukturpolitikk. 
Se også: AKSJER, AVGIFTER, KREDITTPOLITIKK, PRISER, SKATTER, STATSBUDSJET
TET 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Revidert nasjonalbudsjett 1990. (Program 
for strukturpolitikk.) 
(Vedlegg: l. Visse økonomiske virkninger 
for Norge av tilpasningen til EF's indre 
marked. 2. Petroleumsfond. 3. Budsjett
forslagene for 1987, 1988 og 1989. 4. Aktu
elle bakgrunnstabeller.) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3534, Budsjett-innst. 
S. IV, S .tid. 4455-4521 (15 .6.90). 
(14 forslag, hvorav 12 ikke bifalt, l om 
lønnsutviklingen for næringslivsledere -
trukket, l forslag fra Åshild Hauan, Bjarne 
Mørk Eidem, Ragna Berget Jørgensen, 
Rolf Bendiksen og Inger Pedersen om Væ
røy-flyplassen - REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Strukturpolitikken på finansmarkedet . 

St.meld. 31, ref. S.tid. 2396, Innst. S. 169, 
S .tid. 3498- 3534 (15.5.90). (3 forslag- ingen 
bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Sigbjørn Johnsen om påstand 

fra Anders Talleraas om at AP-regjerin
gens politikk førte til negativ utvikling i 
fordelingspolitikken , mens det motsatte 
gjelder for regjeringen Syse, S .tid. 2205-
2206 (31.1.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i finansinstitusjonsloven 1988 

(lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansierings
virksomhet og finansinstitusjoner) og i 
visse andre lover - Omdannelse av finans
institusjoner m .v. (Omdannelser til aksje
selskap; høyeste kreditt; plassering i ak
sjer; økt aksjonærinnflytelse og avvikling 
av ordningen med offentlig oppnevnte re
presentanter; utlendingers eierandel; be
skatning av Samvirke; spørsmål om fu
sjon mellom UNI og Storebrand.) 
Ot.prp. 42, ref. O.tid. 101, Innst. O. 44, O.tid. 
196-224 (28.5 .90), Besl. O. 52, L .tid. 21-23 
(5 .6.90). Lov av 15. juni 1990. 
(6 forslag i Odelstinget - ingen bifalt. 3 for
slag i Lagtinget- ingen bifalt.) 
(Jf. Il, L) 

1990-91 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Kristin Halvorsen pva. SV og 

FrP oversendt fra Odelstinget 21. februar 
1991: «Stortinget ber Regjeringen om å re
vurdere de norske egenkapitalkrav over
for bankvesenet.» 
S.tid. 2614-2615 (7.3.91), og sendt Regjerin
gen. 

2. Forslag fra Anders Aune oversendt fra 
Odelstinget 21.2.91: «Det henstilles til Re
gjeringen om nødvendig å treffe tiltak som 
styrker soliditeten til kredittinstitusjoner 

av typen Den Norske Hypotekforening, 
slik at lånekundenes medlemsansvar ikke 
blir gjort gjeldende.» 
S .tid. 2615 (7 .3.91) og sendt Regjeringen. 

3. Bevilgning til Statens Banksikringsfond. 
St.prp. 43, ref. S.tid. 2097, Innst. S. 91, 
S .tid. 2615-2616 (7 .3.91). 
(Jf. sakene l og 2 og IV, 1.) 

4. Forslag fra Anders Talleraas, Per-Kristian 
Foss og Ame Skauge om tiltak for bedret 
egenkapitaltilgang for norsk næringsliv. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 30.11.90 
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IV. Lovsaker: fra finansministeren og brev av 8.2.91 fra 
Høyres stortingsgruppe til finansministe
ren med svarbrev av 14.2.91.) 

l. Lov om Statens Banksikringsfond. 

Dok. 8:8, ref. S .tid. 737, Innst. S. 100, S .tid. 
2616-2630 (7 .3.91). 
(5 forslag- ingen bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om sentral

banksjef Skånlands uttalelse om Norges 
valg av side mellom inflasjonsfare og sys
selsettingsnivå, S.tid. 2510-2511 (20.2.91) . 

Ot.prp. 20, ref. O. tid. 231, Innst. O. 31, O.tid. 
268-286 (21.2.91), Besl. O. 37, L .tid. 16 
(7.3.91). Lov av 15. mars 1991. 
(3 forslag, hvorav l ikke bifalt og 2 sendt 
Stortinget, henholdsvis fra Kristin Halvor
sen pva. FrP og SV og fra Anders Aune- se 
li, sakene l og 2. l forslag i Lagtinget- ik
ke bifalt.) 
(Jf. Il, sak 3.) 

1991-92 

n. Alminnelige saker: 
l. Redegjørelse av finansministeren om si

tuasjonen i Kredittkassen og bankvesenet 
generelt. 
S.tid. 267-275 (17 .10.91), S.tid. 1038-1089 
(debatt 22 .11.91}. 
(l forslag fra Johan J . Jakobsen pva. Sp 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 
(Jf. neste sak og IV, sakene 2 og 3.) 

2. Bevilgning til Statens Banksikringsfond, 
Statens Bankinvesteringsfond og Spare
bankenes sikringsfond. 
St.prp. 16, ref. S.tid. 359, Innst. S. 36, S .tid. 
1186 (26.11.91). 
(l forslag ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak og IV, sakene 2 og 3.) 

3. Interp. fra Kjellbjørg Lunde om velstand
sutviklinga og dårlegare levekår for ein
skilde grupper i samfunnet. 
S .tid. 3442-3459 (5.5.92). 

4. Interp. fra Erik Solheim om å erstatte øko
nomisk vekst som mål for samfunnsutvik
lingen med forhold som livskvalitet, med
menneskelighet og miljø. 
S.tid. 3716-3734 (22 .5.92). 
(2 forslag sendt Regjeringen, henholdsvis 
fra Kjell Magne Bondevik pva. KrF og 
Ragnhild Queseth Haarstad pva. Sp - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

5. Organiseringen av det offentlige tilsynet 
med finansnæringen . (Kredittilsynet og 
tilsynsorganene.) 
St.meld. 48, ref. S.tid. 3824, Innst. S . 246, 
og ikke behandlet av dette Storting. 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om 

finansieringsvirksomhet og finansinstitu
sjoner og i visse andre lover - Sanksjons
regler m.v. (Hjemmel for ilegging av 
tvangsmulkt og til å foreta tvangssalg av 
aksjer; opplysningspliki til Kredittilsynet; 

sikkerhet for lån til sentrale tillitsmenn i 
banker; hjemmel for Kredittilsynet til å 
oppnevne granskningsutvalg.) 
Ot.prp. 73 (1990-91), ref. O.tid. 3, Innst. O. 3, 
O.tid. 17-25 (10.10.91), Besl. O. 2, L.tid. 3-4 
(17 .10.91). Lov av 25. oktober 1991. 
(2 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ik
ke bifalt.) 

2. Lov om Statens Bankinvesteringsfond, 
endringer i lov 15. mars nr. 2om Statens 
Banksikringsfond mv. (Adgang til å eie ak
sjer direkte i banker.) 
Ot.prp. 8, ref. O.tid. 47 , Innst. O. 14, O.tid. 
120-127 (22 .11.91), Besl. O. 10, L.tid. 9-10 
(26.11.91). Lov av 29. november 1991. 
(4 forslag i Odelstinget, hvorav 3 ikke bi
falt og l fra Eilef A. Meland pva. SV, KrF, 
Sp og Aune-lista sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. 5 for
slag i Lagtinget- ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak og Il, sakene l og 2.) 

3. Endring i lov 24. mai 1961 nr. 2 om forret
ningsbanker m . v. (Hjemmel for Kongen 
til nedskriving av aksjekapital og beslut
ning om kapitalforhøyelse (emisjon); unn
tak fra kravet om valg av representantskap 
blant aksjonærene.) 
Ot.prp. 10, ref. O.tid. 116, Innst. O~ 14, O.tid. 
120-127 (22.11.91), Besl. O. 10, L.tid. 9-10 
(26 .11.91). Lov av 29. november 1991. 
(2 forslag i Odelstinget, 5 forslag i Lagtin
get- ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak og Il, sakene l og 2.) 

4. Endringer i lov av 10. juni 1988 nr 40 om 
finansieringsvirksomhet og finansinstitu
sjoner og visse andre lover. (Om finans
konsern) . 
Ot.prp. 2, ref. O. tid. 3, Innst. O. 8, O.tid. 127-
139 (22.11.91), Besl. O. 11, L.tid. 10-11 
(26.11 .91). Lov av 6. desember 1991. 
(4 forslag fra Tor Mikkel Wara pva. FrP, H 
og KrF, ikke bifalt. l forslag fra Gudmund 
Restad pva. Sp -enstemmig bifalt.) 
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1992-93 

Il. Alminnelige saker: 
l. Organiseringen av det offentlige tilsynet 

med finansnæringen. (Kredittilsynet og 
tilsynsorganene.) 
St.meld. 48 (1991-92), ref. S.tid. 3824 (1991-
92), Innst. S. 246 (1991-92), S.tid. 34-44 
(7 .10.92). 

2. Najonalbudsjettet 1993 - Kap. 7 Krisen i 
UN! Storebrand AS - en foreløpig oriente
ring. 
St.meld. l, ref. S.tid. 32, Innst. S. 20, S.tid. 
611-635 (23.10.92) og vedlagt protokollen. 
(Jf. neste sak og sak 4.) 

3. Forslag fra Carl I. Hagen, Tor Mikkel Wara 
og Steinar Maribo om offentlig gransking 
av UNit Storebrand- skandalen. 
Dok. 8:50 (1991-92), ref. S.tid. 32, Innst. S. 
20, S.tid. 611-635 (23.10.92) og vedlagt pro
tokollen. 
(Jf. forrige sak.) 

4. Utviklingen i UNI Storebrand og myndig
hetenes rolle. 
(Vedlegg: A. Utdrag fra Administrasjons
styrets rapport 11.12.92. B. Gransknings
utvalgets kapittel Ill. C. Utdrag fra Oslo 
Børs' rapport 16.3.93. D. Kredittilsynets 
brev 5.4.93. E. Norges Banks brev 1.4.93. F. 
Administrasjonsstyrets brev 1.4.93. G. 
Prisdirektoratets brev 23 .3.93. H. Oslo 
Børs' brev 19.3.93. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1993:9 UNI Store
brand og myndighetene. Granskningsut
valgets rapport. Leder Erling Sandene. 
Vedlegg til innst.: l. Kronologisk oversikt 
over sentrale dokumenter og hendelser i 
forbindelse med myndighetenes rolle i til
knytning til fusjonssaken UNI og Store
brand og konsernets kjøp av Skandia-ak
sjer. 2.-14. Brevveksling mellom medlem
mer av finanskomiteen og Finansdeparte
mentet vedr. spørsmål i tilknytning til 
meldingen.) 
St.meld. 45, ref. S.tid. 3892, Innst. S. 213, 

S.tid. 4228- 4302 (8.6.93) og vedlagt proto
kollen. 
(M·istillitsforslag fra Per Kristian Foss pva. 
H og FrP ikke bifalt med 104 mot 57 stem
mer.) 
(Jf. Il, 2.) 

IV. Lovsaker: 
1. Endringer i visse lover på Finansdepa rte

mentets område (EØS-tilpasning). (Endr. i 
lovgivningen for finansinstitusjoner, kre
dittilsynsloven, verdipapirhandelsloven, 
verdipapirsentralloven; definisjon av be
grepet kredittinstitusjoner; tiltak mot 
hvitvasking av penger.) 
Ot.prp. 85 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 23, O.tid. 219-238 (17.11.92), 
Besl. O. 27, L. tid. 10 (23.11.92). Lov av 4. de
sember 1992. 

2. Endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om fi
nansieringsvirksomhet og finansinstitu
sjoner. (Dispensasjon fra eierbegrens
ningsregler og stemmerettsbegrensnings
regler for utenlandske enkeltaksjonærer, 
harmonisering av regelverket for uten
landske og norske aksjonærer, UNI Store
brand.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 26.3.93 fra Fi
nansdepartementet, statsråden, til finans
komiteen. 2. Brev av 31.3.93 til Ingrid I. 
Willoch.) 
Ot.prp. 46, ref. O.tid. 491, Innst. O. 75, O.tid. 
549-577 (20.4.93), Besl. O. 87, L.tid. 55-56 
(27 .4.93). Lov av 14. mai 1993. 
(l utsettelsesforslag fra SV ikke bifalt. l 
forslag i Odelstinget fra FrP ikke bifalt. l 
forslag i Lagtinget fra SV, Sp og KrF ikke 
bifalt.) 

3. Endringer i straffeloven m .v. (hvitvasking 
av utbytte fra straffbare handlinger). 
Ot.prp. 53, ref. O.tid. 491, Innst. O. 89, O.tid. 
690-694 (19.5.93), Besl. O. 104, L.tid. 63 
(25.5.93). Lov av 11. juni 1993. 
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FISKEOMSETNING 

Omfatter bl.a.: Fiskeeksport, fiskeindustri, fiskemottaksanlegg, fisketransport, klippfisknærin
gen, råfiskloven, sildoljefabrikker, tilvirkerloven, tørrfisknæringen. 
Se også: FISKERE, FISKERIER, HAVBRUK 

1989-90 

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

for inntektsåret 1990, B. Fellesskatt til 
skattefordelingsfondet for 1990. C. Ter
minskatt på formue i og inntekt vunnet 
ved u tvinning og rørledningstransport av 
petroleum for inntektsåret 1990. D. Avgif
ter o.a. til folketrygden for 1990 og E. Pro
duktavgift til folketrygden for fiskeri- og 
selfangstnæringen for 1990. (Vedlegg til 
St.prp. l, Skatter og avgifter til statskas
sen: l. Skatteligningen for inntektsåret 
1987. 2. Oversikt over skatte- og avgifts
spørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 373-544, 553-563 
(finansdebatt 16.11.-17 .11.89). (29 forslag, 
hvorav l fra Solveig Torsvik bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
(Eksport av oppdrettslaks, eksport til Ja
pan, tilpasning til EFs indre marked, ga
rantifullmakt til Norway Foods Ltd. A/S.) 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 1155-1212 
(4.12.89). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til godkjenning av vedtak i EF

TAs Råd av 14. juni 1989 om liberalisering 
av handelen med fisk i EFTA, og tilhøren
de endringer i EFTA-konvensjonen. (Ved
legg: Rådsvedtak nr. 6 1989. (Vedtatt på 
det tolvte møtet 14. juni 1989.) VedleggE. 
Overgangsordninger som skal anvendes 
på fisk og andre marine produkter. Omfo
rent fortolkning av artiklene 10, 13, 14 og 
16 i Konvensjonen.) 
St.prp. 77, ref. S.tid. 2925, Innst. S. 211, 
S.tid. 4075-4076 (8.6.90). 

2. Gjennomføring av råfiskloven og tilvirker
loven i 1987 og 1988. 
St.meld. 41, ref. S.tid. 3061, Innst. S. 188, 
S.tid. 4079 (11.6.90). 

DI. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Oddrunn Pettersen om farlig 

avfall lagret i den nedlagte sildoljefabrik
ken i Øksfjord i Loppa kommune, S.tid. 
337 (8.11.89). 

2. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
konkrete tiltak for å redde nord-norsk næ
ringsliv, herunder også fiskeindustrien, 
S.tid. 2157-2158 (24.1.90). 

3. Sp.spm. fra Jan Elvheim om å begrense 
transport av ubearbeidet fisk til utlandet, 
S.tid. 2236-2237 (31.1.90). 

4. Sp.spm. fra Rolf Bendiksen om arbeidet 
med Fiskeridepartementets kvalitetskam
panje som skal ha sitt første virkeår i 1990, 
S.tid. 2237-2238 (31.1.90). 

5. Sp.spm. fra Jan Elvheim om å få slutt på 
ulovlig omsetning av fisk, S.tid. 2682-2683 
(21.3.90). 

6. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om initia
tiv til å vidareføre matvarehjelp til Polen i 
form av kjøp av sild, S.tid. 2784-2785 
(28.3.90). 

7. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om tildeling 
av strukturmidler til Djupvik Fisk, Kå
fjord kommune og muligheter for fiskefor
edling, S.tid. 3566-3567 (16.5.90). 

8. Sp.spm. fra Nils O. Galten, framsatt av 
Thorhild Widvey om stortingsvedtak om 
gjeldsnedskriving til tørrfisknæringa i et
tertid er ei rimeleg løysing også for dei 
eksportørane som ikkje selde til Nigeria 
mot betaling i ikkje-konvertibel valuta, 
S.tid. 3932-3933 (6.6.90). 

IV. Lovsaker: 
l. 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 koordineringen av kontrollfunksjo
nene.) (Ny fremsettelse av Ot.prp. 81 for 
1988-89.) 
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Ot.prp. 5, ref. O.tid. 4, Innst. O. 6, O.tid. 6-8 
(23.11.89), Besl. O. 2, L.tid. 3 (12.12.89). Lov 
av 19. januar 1990. 

2. Lov om regulering av eksporten av fisk og 
fiskevarer. (Ny fremsettelse av Ot.prp. 90 
(1988-89).) Ot.prp. 3, ref. O.tid. 4, Innst. O. 
28, O.tid. 102-124 (29.3.90), Besl. O. 32, 
L.tid. 14-15 (4.4.90). Lov av 27. april1990. 
(l forslag fra H, KrF og Sp - ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Tillegg til Ot.prp. nr. 3 (1989-90) om lov om 

regulering av eksporten av fisk og fiskeva
rer, jf. Ot.prp. nr. 90 (1988-89). 
(Vedlegg: Delutredning om organisasjons
spørsmål, utvalg for utredning om fiskein
dustriens organisasjon, rolle og arbeidsvil
kårm.v. (Moxnes-utvalget).) Ot.prp. 27, ref. 
O.tid. 62, Innst. O. 28, O.tid. 102-124 
(29.3.90), Besl. O. 32, L.tid. 14-15 (4.4.90). 
Lov av 27. aprill990. 
(l forslag fra H, KrF og Sp-ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1991, B. Fellesskatt til 
skattefordelingsfondet for 1991. C. Ter
minskatt på formue i og inntekt vunnet 
ved utvinning og rørledningstransport av 
petroleum for inntektsåret 1991. D. Avgif
ter o.a. til folketrygden for 1991 og E. Pro
duktavgift til folketrygden for fiskeri- og 
selfangstnæringen for 1991. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1988. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l , S.tid. 771-950 (finans
debatt 28.11.- 29.11.90). 
(29 forslag, hvorav l trukket og l fra Arbei
derpartiet om tilskudd til folketrygden fra 
kommunesektoren- bifalt. Resten ikke bi
falt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
(Eksport av oppdrettslaks, eksport til Ja
pan, tilpasning til EFs indre marked, ga-

rantifullmakt til Norway Foods Ltd. A/S.) 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 1144-1191 
(3.12.90). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Reidar Joh ansen om irregu

lært salg av fisk. 
Dok. 8:21, ref. S .tid. 2683, Innst. S. 142, 
S.tid. 3401-3409 (23.5.91). 
(Forslaget ble bifalt.) 
(Jf. RIKSREVISJONEN Il, 10.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Rolf Bendiksen om å sørge for 

at torskefangster kommer norske bedrifter 
til gode i stedet for at deler av fangstene 
eksporteres, S.tid. 2485-2486 (20.2.91). 

2. Sp.spm. fra Jens Marcussen om instrukser 
for Kontrollverket om arbeidstid og kvali
tetskontroll som tilfredsstiller fiskeekspor
tørenes krav, S.tid. 3267-3268 (8.5.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. A. Stortingets skattevedtak for inntekts
året 1992 med unntak av kapittel5. B. Fel
lesskatt til skattefordelingsfondet for 
1992, C. C02-avgift i petroleumsvirksom
heten på kontinentalsokkelen for inn
tektsåret 1992. D. Avgifter o.a. til folke
trygden for 1992 og E. Produktavgift til 
folketrygden for fiskeri- og selfangstnæ
ringen for 1992. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1989. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 

Budsjett-innst. S. l, S.tid. 431-630 (finans
debatt 6.11.-7.11.91). 
(21 forslag- ingen bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
(Garantifullmakt til Norway Foods Ltd. 
A/S; vurdering av fritak for mineraloljeav
gift.) 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 963-1019 
(21.11.91). 

n. Alminnelige saker: 
l. Gjennomføring av råfiskloven og tilvirker

loven i 1989 og 1990. 
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St.meld. 45, ref. S.tid. 3825, Innst. S. 229, 
S.tid. 4221-4223 (17.6.92). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anders Aune om pålegg til 

tråleren «TO Senior» om å levere fangsten 
på Bugøynes i samsvar med konsesjons
vilkårene, S.tid. 35-36 (9.10.91). 

2. Sp.spm. fra Peter Angelsen om tillatelse til 
inngåelse av direkte avtale med uten
landsk fiskefartøy om landing av makrell, 
uten endring i råfiskloven, S. tid. 937-939 
(20.11.91). 

3. Sp.spm. fra Peter Angelsen om uenighet 
mellom Norge og EF om transitt for fisk 
som !andes i norske havner, S. tid. 1794-
1795 (11.12.91). 

4. Sp.spm. fra Jens Marcussen om innføring 
av kjemiske testmetoder for helsekontroll 
etter inngått skjell-avtale mellom Norge og 
Frankrike, S.tid. 1807-1808 (11.12.91). 

5. Sp.spm. fra Terje Nyberget om endring i 

anløpsreglene, slik at russiske trålere som 
leverer fisk til kommunene rundt Tromsø, 
kan proviantere i Tromsø, S. tid. 2123-2124 
(15.1.92). 

6. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om kontroll 
med omsetningen av russisk torsk, S.tid. 
2298-2299 (5.2.92). 

7. Sp.spm. fra Anders Aune om Fiskeride
partementets inndragning av kjøpetillatel
sen for fisk for en fiskeri bedrift i Båtsfjord 
på grunn av for sent innkomne dokumen
ter, S.tid. 2710-2711 (26.2.92). 

8. Sp.spm. fra Aud Gaundal om sikring av 
råstofftilgang til bedriften Rørvik Fiskein
dustri AlS etter konkursen i Fiskeoppdret
ternes Salgslag, S.tid. 3189-3190 (8.4.92). 

9. Sp.spm. fra Jens Marcussen om endring i 
lov om saltvannsfiske slik at personer som 
gir fisk til kjente ikke kan strafferettslig 
forfølges, S.tid. 3463-3464 (6.5.92). 

10. Sp.spm. fra Laila Kaland om problemer 
for norsk eksport av makrell til Japan, 
S.tid. 3539-3540 (13.5.92). 

1992-93 
l. Budsjett-saker: 

LA. Stortingets skattevedtak for inntekts
året 1993, H. Produktavgift til folketryg
den for fiskeri-, hval- og selfangstnærin
gen for 1993. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1990. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S .tid. 769-939, 946-956 
(finansdebatt 2.11.-3.11.92). 
(19 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET l, 32.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 1371-1409 
(20.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1013 4013 Rettledningstjenesten 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Svein Ludvigsen pva. H og FrP 

oversendt fra Odelstinget l 7 .11.92: «Stor
tinget ber Regjeringen fremme forslag om 
opprettelse av en nøytral meglerinstans 
som kan tre inn ved brudd i prisforhand
lingene mellom fiskere og kjøpere.» 
S.tid. 2029 (7 .12.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

2. Tilleggsløyvingar på statsbudsjettet for 
1992 og avvikling av ekstraordinære lån til 
tørrfisknæringa. 

St.prp. 29, ref. S.tid. 1472, Innst. S. 83, 
S .tid. 2244 (16.12.92). 
(l forslag ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Svein Ludvigsen pva. H og FrP 
oversendt fra Odelstinget 4.6.93: «Stortin
get ber Regjeringen fremme forslag om 
opprettelse av en nøytral meglerinstans 
som kan tre inn ved brudd i prisforhand
lingene mellom fiskere og kjøpere.» 
S.tid. 4900 (18.6.93) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Astrid Marie Nistad om tiltak 

for lokalsamfunn på Vestlandet etter ned
legging av Norway Foods hermetikkfa
brikk i Askvoll og permitteringar på Fe
dje, S. tid. 1574-1575 (25.11.92). 

2. Sp.spm. fra Laila Kaland om kravet frå 
Norges Fiskarlag om å stoppe import og 
direktelandingar av fisk inntil marknad
stilhøva er stabiliserte, S.tid. 2890-2891 
(24.2.93). 

3. Sp.spm. fra Reidar Johansen om fylkesar
beidskontorenes avslag på søknader om 
dagpenger i jule- og nyttdrshelga ved per
mitteringer i fiskeindustrien, S.tid. 2925-
2926 (10.3.93). 

4. Sp.spm. fra Per Aunet om gjenvinning av 
avfall fra fiskeindustrien, S.tid. 2926-2927 
(10.3.93). 
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5. Sp.spm. fra Rolf Bendiksen, framsatt av 
Jan Elvheim om å avhjelpe mottaksvan
sker ved skreifisket i Lofoten og Vesterålen 
pga. bankenes uvilje mot å tilby fiskeindu
strien nødvendig driftskapital, S .tid. 2934-
2935 (10.3.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 14. desember 1951 nr. 3 om 

omsetning av råfisk. (EØS-tilpasning.) 
(Klageadgang for enkeltvedtak om dirige
ring av fangster.) 
Ot.prp. 96 (1991-92), ref. O.tid. 1012 (1991-
92), Innst. O. 12, O.tid. 165-167 (17.11.92), 
Besl. O. 24, L.tid. 8-9 (23.11.92). Lov av 4. 
desember 1992. 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i fiskerilovgivningen. (1. End
ringer i lov 14. desember 1951 nr. 3om om
setning av råfisk. 2. Endringer i lov 17. juni 
1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om 
forbud mot at utlendinger driver fiske 
m.v. innenfor fiskerigrensen. 3. Opphe
ving av lov 18. desember 1971 nr. 91 om 
omsetning av fisk fra tilvirker. 4. Opphe
ving av lov 10. juni 1977 nr. 62 om kon
junkturreguleringsfond for torskefiskerie
ne.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1990:24 Fiskein
dustriens organisering og rammevilkår. 
Leder Einar Moxnes . Vedlegg til innst.: 

Svarbrev av 13.10.92 fra Fiskerideparte
mentet til sjøfarts- og fiskerikomiteen.) 
Ot.prp. 61 (1991-92), ref. O.tid. 484 (1991-
92), Innst. O. 13, O. tid. 167-189 (17 .11.92), 
Besl. O. 25, L.tid. 9 (23.11.92). Lov av 4. de
sember 1992. 
(4 forslag i Odelstinget- 3 ikke bifalt, l fra 
H og FrP sendt Stortinget- se Il, 2. 2 for
slag i Lagtinget ikke bifalt.) 

3. Oppheving av lov av 30. juni 1955 nr. 26om 
utførselsavgift på fisk og fisk eva rer og en
dring av lov av 28. juni 1957 nr. 12 om pen
sjonstrygd for fiska rar. 
Ot..prp. 2, ref. O.tid. 3, Innst. O. 31, O.tid. 
276 (7.12.92), Besl. O. 36, L.tid. 17 (15.12.92). 
Lov av 18. desember 1992. 

4. Lov om prisregulering ved import av fisk 
og fiskevarer m. v. (1. Lov om prisregule
ring ved import av fisk og fiskevarer. 2. 
Endringer i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m .v . 3. Endringer i lov av 
17. juni 1966 nr. 19om Norges fiskerigren
se og mn forbud mot at utlendinger driver 
fiske m .v. innenfor fiskerigrensen.) 
Ot.prp. 90, ref. O.tid. 649, Innst. O. 136, 
O.tid. 1012-1025 (4.6 . 93) ~ Besl. O. 148, L .tid. 
84-85 (9.6 .93). Lov av 11. juni 1993. 
(6 forslag i Odelstinget, hvorav 3 sendt 
Stortinget (ikke bifalt). 
l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 3.) 
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FISKERE 

Omfatter bl.a.: Fiskeriarbeidere, pensjonstrygd for fiskere. 
Se også: FANGST, FISKERIER, HAVBRUK 

1989-90 
Il. Alminnelige saker: 

l. Tilleggsbevilgning til dagpenger og stø
nad under arbeidsledighet til fiskere og 
fangstmenn, kap. 2541. 
St.prp. 18, ref. S .tid. 72, lnnst. S . 29, S.tid. 
764-766 (23.11.89). 
(l forslag ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Wenche Cumming, framsatt av 

Rolf Ketil Bjørn om fraflytting er et aktu
elt virkemiddel for å løse krisa i fiskeriene, 
S.tid. 2074-2075 (17.1.90). 

2. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om å vurdere 
rente- og avdragsutsettelse for båt og bruk 
i Fiskarbanken, S.tid. 2179-2180 (24.1.90). 

3. Sp.spm. fra Eirin Faldet om sosialministe
rens ønske om å forhindre at 30-åringer 
uførepensjoneres, betyr at uføre fiskere 
må flytte sørover, S.tid. 3400-3401 (9 .5.90). 

1990-91 
Il. Alminnelige saker: 

l. Endringer på statsbudsjettet 1990 under 
Kommunaldepartementets forvaltnings
område. (Kap. 582 Ekstraordinært til
skudd til rentedekning på boliglån i Hus
banken og Landbruksbanken.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 6.12.90 fra 
Kommunaldepartementet.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 1191, Innst. S. 70, 

S .tid. 1904- 1905 (19.12.90). 
(Jf. Stp. 66 (1989-90)) 

2. Framlegg frå Marie Lovise Widnes og Rei
dar Johansen om auke av fiskarpensjona
ne. 
Dok. 8:27, ref. S .tid. 2786, Innst. S. 184, 
S .tid. 3959- 3961 (11.6.91) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

1991-92 
Ill. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Reidar Johansen om forholdet 
mellom Rikstrygdeverket og Sosialdepar-

tementets tall angående fiskernes sosiale 
ordninger og inndekning av disse, S .tid. 
335-336 (23.10.91). 
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1992-93 
IV. Lovsaker: 

l. Oppheving av lov av 30. juni 1955 nr. 26om 
utførselsavgift på fisk og fiskevarer og en
dring av lov av 28. juni 1957 nr. 12om pen
sjonstrygd for fiska rar. 
Ot.prp. 2, ref. O.tid. 3, Innst. O. 31, O.tid. 
276 (7 .12.92), Besl. O. 36, L. tid. 17 (15.12.92). 
Lov av 18. desember 1992. 

2. Endringer i lov 28. juni 1957 nr. 12om pen
sjonstrygd for fiskere. (Bedret førtidspen
sjoneringsordning; påstander om dobbel
tinnbetaling undersøkes av Riskrevisjo
nen.) 

(Vedlegg til Innst. O. 99: Brev av 7 .5.93 fra 
Sosialdepartementet til forbruker- og ad
ministrasjonskomiteen med korreksjon av 
tallgrunnlag vedr. Likviditetsfondet.) 
Ot.prp. 24, ref. O. tid. 263, Innst. O. 82, O. tid. 
643 (4.5.93), lnnst. O. 99, O.tid. 695-706 
(19.5.93), Besl. O. 106, L.tid. 63 (25.5.93). 
Lov av 28. mai 1993. 
(8 forslag, hvorav l om tilbakesending ik
ke bifalt, 5 trukket og 2 ikke bifalt.) 



- 139 - Fiskerier 

FISKERIER 

D_m[atter bl.a.: F~ka~bankloven, fiskebestand, fiskefartøyer, fiskeredskap, fiskeriavtaler, Fiske
ndtrektoratet, ftSkerzforskning, fiskerigrenseloven, fiskerigrenser, fiskerioppsyn, lakseloven, 
landsl~ttloven, No:ges !*'iskeredskapsimport, Norges fiske7·iforskningsråd, Olje/fisk- fondet, opp
synssktp, rettledntngstJen~sten for fiskerier, saltvannsfiskeloven, sild- og brislingfiskeloven, sjø
trygdelagsloven, Statens fzskarbank, støttetiltak for fisken.æringen, trålfiskeloven, trålfrie soner. 
Se også: FANGST, FISKEOMSETNING, FISKERE, HAVBRUK 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 6, S.tid. 822-845 
(27.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1636 Rentestøtte ved fiskebdtfinansie

ring 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S . 10, S .tid. 1155-1212 
(4.12.89). 
Budsjett-kap.: 
1010 4010 Fiskeridirektoratet 
1011 4011 Fiskeridirektoratets kontrollverk 
1012 Oppsynm.v. 
1013 4013 Rettledningstjenesten 
1020 4020 Fiskeridirektoratets institutter 
1021 Drift av forskningsfartøyene 
1022 Norges fiskeriforskningsrdd 
1040 4040 Til gjennomføring av fiskeriavta-

len 
1050 Tilskudd til fiskeriformål 
1052 Erstatninger m .m. 
2414 Statens fiskarbank 
(3 forslag fra Nils O. Golten pva. H, KrF og 
Sp, bifalt.) 

3. Støttetiltak for fiskerinæringen f01· 1990. 
St.prp. l. Tillegg 11 , ref. S.tid. 1619, Bud
sjett-innst. S. 10. Tillegg l, S.tid. 1753-1790 
(18.12.89). 
(8 forslag- ingen bifalt.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Møre og Romsdal fylkesting sender uttalel

se datert 19. oktober 1989 om krisen i tor
skefiskeriene. 
Ref. S.tid. 258 (26.10.89) og vedlagt proto
kollen. 

2. Forslag fra Reidar Johansen om stans i 
seismikkskyting. 
Dok. 8:18, ref. S.tid. 2396-2397 (14.2.90), og 
vedtatt ikke tatt under behandling i sam
svar med§ 47. 
(Jf. I, sak 1.) 

3. Røst kommune sender skriv datert 7. fe
bruar 1990 vedrørende sosialmedisinske 
følger av fiskerikrisen i Nord-Norge. 
Ref. S .tid. 2435 (15.2.90), og vedlagt proto
kollen. 

4. Kondemneringsordningar m .v. for fiske
båtar. 
St.meld. 45, ref. S.tid. 564, Innst. S. 103, 
S .tid. 2725- 2734 (27.3.90). 

5. Forslag fra Reidar Johansen om oppkjøp 
av fisk til kystflåten og fiskeforedlingsin
dustrien. (Oppkjøp av Sovjets kvote og 
oppkjøp av fisk fra Færøyene, Island og 
Canada.) 
Dok. 8:19, ref. S.tid. 2396, Innst. S . 118, 
S.tid. 2821- 2876 (3.4 .90) og vedtatt sendt 
Regjeringen til vurdering. 
(Jf. sakene 6 og 7 .) 

6. Tiltak for å avhjelpe virkningene av res
surssvikten i fiskerinæringen . (Kap.582 
Tilskudd til rentedekning på boliglån i 
Husbanken og Landbruksbanken. 
Kap.l040, tilskudd til rentedekning for 
kyst- og bankfiskeflåten og til fiskeindu
strien i Nord-Norge. Kap. 2414 Statens Fis
karbank, rentedekning for stønads- og 2. 
prioritetslån. ) 
St. prp. 66, ref. S.tid. 2886, Innst. S. 127, 
S.tid. 2821- 2886 (3 .4.90). 
(60 forslag framsatt, hvorav 8 fra Svein 
Ludvigsen pva. H, KrF og Sp bifalt, 7 fra 
sjøfarts- og fiskerikomiteen, hvorav 2 bi
falt og 5 sendt Regjeringen. l forslag fra 
Jens Marcussen sendt Regjeringen - se 



Fiskerier - 140-

REGJERINGEN OVERSENDT l.) 
(Jf. sakene 5 og 7, SÆRAVGIFTER Il, 2 og 
DISTRIKTSUTBYGGING II,3.) 

7. Forslag fra Gro Harlem Brundtland om til
tak for kyst- Norge . 
Dok. 8:21, ref. S.tid. 2471, Innst. S . 127, 
S .tid. 2821- 2886 (3.4.90). 
(60 forslag framsatt, hvorav 8 fra Svein 
Ludvigsen pva. H, KrF og Sp bifalt, 7 fra 
flertallet i sjøfarts- og fiskerikomiteen, 
hvorav 2 bifalt og 5 sendt Regjeringen. l 
fra Jens Marcussen sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. forrige sak.) 

8. Statens Fiskarbanks virksomhet i regn
skapsårene 1987 og 1988. 
(Vedlegg: Melding fra Statens Fiskarbank 
om virksomheten i 1987 og 1988.) 
St.meld. 27, ref. S.tid. 2136, Innst. S. 121, 
S .tid. 2821- 2886 (3.4.90). 
(l forslag ikke bifalt.) 

9. Interp. fra Dag Jostein Fjærvoll om om
stillingsbehov og utviklingstiltak for re
gionene Lofoten og Vesterålen. 
S .tid. 3417-3434 (10.5.90). 
(l forslag fra Dag Jostein Fjærvoll pva. Pe
ter Angelsen, Thea Knutzen, Rolf Bendik
sen og seg selv, sendt Regjeringen - se RE
GJERINGEN OVERSENDT I.) 

10. Interp. fra Ranveig Frøiland om fiskeriop
plæring for førarar av fiskebåtar. 
S .tid. 3452-3460 (14.5.90). 
(l forslag fra Ranveig Frøiland sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT!.) 

11. Gjennomføring av støttetiltak for fiskeri
næringen i 1987 og 1988. 
St.meld. 35, ref. S .tid. 3061, Innst. S. 187, 
S .tid. 4078-4079 (11.6.90). 

12. Den konstitusjonelle kontrollen i Riksre
visjonen med Fiskeridepartementets for
valtning av statsinteressene i Norges Fis
keredskapsimport, Sunnmøre Fiskeindu
stri AlS og Statens Fiskarbank i 1988. 
Ref. S .tid. 2037 , Innst. S. 208, S .tid. 4110 
(11.6.90). 

13. Forhøyelse av Statens Fiskarbanks grunn
fond. St.prp. 113, ref. S .tid. 4111, Innst. S . 
252, S.tid. 4385- 4386 (14.6.90). 

14. Omorganisering av fiskeriforskningen i 
Tromsø, Bergen og Trondheim. 
St.meld. 59, ref. S.tid. 4662 (28.9.90) og ved
tatt utsatt. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Reidar Johansen om styrking 

av Kontrollverket for å intensivere hånd
hevelsen av forbudet mot dumping av sei, 
S.tid. 290-291 (1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om forbud 

mot seismisk skyting på havbunnen, S.tid. 
367-368 (15.11.89). 

3. Sp.spm. fra Rolf Bendiksen om kvoter og 
fangst av norsk-arktisk torsk i 1980-årene, 
S.tid. 368-369 (15.11.89). 

4. Sp.spm. fra Reidar Johansen om tiltak for 
å forhindre at situasjonen rundt fiskebru
ket på Bugøynes fortsetter, og at liknende 
situasjoner oppstår i framtida, S.tid. 701-
702 (22.11.89). 

5. Sp.spm. fra Jens Marcussen om oppsigelse 
av overenskomst om rett for danske og 
svenske reketrålere til å fiske innenfor 12-
milsgrensen, S.tid. 713 (22.11.89). 

6. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om å sørge for 
at NATO- kabler blir fjernet fra Varanger
fjorden og andre fiskeriområder, S.tid. 
1651-1652 (13.12.89). 
(Jf. neste sak) 

7. Sp.spm. fra Reidar Johansen om erstat
ningskrav overfor to fiskere som ødela en 
lyttekabel som ikke var inntegna på Dec
ca-kartet, S.tid. 1652-1653 (13.12.89). 
(Jf. forrige sak) 

8. Sp.spm. fra Jens Marcussen om å sørge for 
at det ikke blir lagt andre restriksjoner på 
fritidsfiske i sjøen enn gjeldende bestem
melser, S.tid. 1676-1677 (13.12.89). 

9. Sp.spm. fra Oddr-unn Pettersen om kvote
ne for norsk arktisk torsk har vært fastsatt 
i strid merl forskernes anbefaling, og om 
de er blitt overholdt, S.tid. 1677 (13.12.89). 

10. Sp.spm. fra Reidar Johansen om offentlig
gjøring av dokumenter om sak fra Alta
fjorden der seismiske undersøkelser trolig 
førte til fiskedød i oppdrettsanlegg, S.tid. 
1678 (13.12.89). 

11. Sp.spm. fra Jan Elvheim om søknad fra 
Universitetet i Tromsø om midler til kjøp 
av nytt forskningsfartøy, S. tid. 2052-2053 
(10.1.90). 

12. Sp.spm. fra Reidar .Johansen om ordføre
ren i Loppa som har oppfordret befolknin
gen til å nekte å betalP. renter og avdrag på 
lån, og hvilke tiltak statsministeren vil fo
reslå, S.tid. 2068-2069 (17 .1.90). 

13. Sp.spm. fra Wenche Cumming, framsatt av 
Rolf Ketil Bjørn om fraflytting er et aktu
elt virkemiddel for å løse krisa i fiskeriene, 
S.tid. 2074-2075 (17 .1.90). 

14. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om re
vurdering av reguleringsreglane for tor
skefiskeria for å få betre fordeling og ret
tvis handsaming av kystfiskarane, S.tid. 
2085 (17 .1.90). 

15. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om når om
bygging av eksisterende, eventuelt anskaf
felse av nytt forskningsfartøy for FiskP.ri
høgskolen i Troms, kan finne sted, S.tid. 
2088-2089 (17.1.90) . 
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16. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om å vurdere 
rente- og avdragsutsettelse for båt og bruk 
i Fiskarbanken, S.tid. 2179-2180 (24.1.90). 

17. Sp.spm. fra Reidar Johansen om trålere 
fra Sovjet og EF-land som driver fiske i 
Barentshavet, S.tid. 2180-2181 (24.1.90). 

18. Sp.spm. fra Harry Jensen om vedtak om at 
fritidsfiske bare kan foregå med stang el
ler håndsnøre nord for Stad, S. tid. 2181 
(24.1.90). 

19. Sp.spm. fra Laila Kaland om reduksjon i 
den norske fiskeflåten, og initiativ til en til
svarande reduksjon i andre lands fiskeflå
te, S .tid. 2181-2182 (24.1.90). 

20. Sp.spm. fra Reidar Johansen om når Nor
ge vil ratifisere Havrettskonvensjonen av 
1982, S.tid. 2193-2194 (31.1.90). 

21. Sp.spm. fra Laila Kaland om å gi auka 
midlar til Universitetet i Tromsø til forsk
~ng på fiskesjukdomen furunkulose, S. tid. 
2234-2235 (31.1.90). 

22. Sp.spm. fra Laila Kaland om å setje i 
gang forskning for å få betre kartlegging 
av kysttorskebestanden, S .tid. 2235-2236 
(31.1.90). 

23. Sp.spm. fra Peter Angelsen om gjennom
gang av forskningsinnsa tsen og forvalt
ningen av ressursene i Barentshavet, S.tid. 
2238-2239 (31.1.90). 

24. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om regla
ne for torskefisket som gjer at hobbyfiske 
etter torsk til eige bruk ikkje er tillate, 
S .tid. 2326-2327 (7.2.90). 
(Jf. sak 18) 

25. Sp.spm. fra Oddlaug Vereide om den låge 
kvotetildelinga til kystfiskeflåten i Sogn 
og Fjordane, S.tid. 2393-2394 (14.2 .90). 

26. Sp.spm. fra Karin Beate Theodorsen om å 
ta i betraktning konsekvensene av seis
misk skyting før testing i Barentshavet 
med hensyn til oljefunn, S.tid. 2588-2589 
(14.3.90). 

27 . Sp.spm. fra Anders Aune om konsesjon for 
et rekefartøy i Båtsfjord i Finnmark, S.tid. 
2683-2684 (21.3 .90). 

28. Sp.spm. fra Reidar Johansen om hjemmel 
for bare å trekke 2,5 % produktavgift for 
deler av fiskeflåten, S. tid. 2766-2767 
(28.3.90). 

29. Sp.spm. fra Jens Marcussen om oppheving 
av forbud mot krokgarn og kilenot i Ska
gerrakområdet, og i stedet innføre tidsbe
stemmelser, S.tid. 2785 (28.3.90). 

30. Sp.spm. fra Rolf Bendiksen om tiltak for å 
stoppe trålfiske etter blåkveite som er så 
små at den må betegnes som yngel, S. tid. 
2964 (4.4.90). 

31. Sp.spm. fra Reidar Johansen, framsatt av 
Lisbeth Holand om nivået på likviditets
problemene for at et fiskefartøy skal kom
me inn under ordninga med likviditetslån, 
S.tid. 3563-3564 (16.5.90). 

32. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 
om inntektsskattlegging av likviditetstil
skott til fiskeflåten, S . tid. 3565-3566 
(16.5.90). 

33. Sp.spm. fra Marit Rotnes om ny vurdering 
av forbudet mot drivgarnsfiske etter laks, 
S .tid. 3615-3616 (23.5.90). 

34. Sp.spm. fra Bjarne Mørk Eidem om tilla
telse for Myre Havbruk til å fiske torsk til 
forsknings- og utviklingsarbeid, S . tid. 
3932 (6.6.90). 

35. Sp.spm. fra Anders Aune om en ordning 
som gir juksafiskere med båter inntil 11 
meter adgang til fritt torskefiske, S . tid. 
3933 (6 .6.90). 

IV. Lovsaker: 
l. 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 koordineringen av kontrollfunksjo
nene.) (Ny fremsettelse av Ot.prp. 81 for 
1988-89.) 
Ot.prp. 5, ref. O.tid. 4, lnnst. O. 6, O.tid. 6-8 
(23.11.89), Besl. O. 2, L. tid. 3 (12.12.89). Lov 
av 19. januar 1990. 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 1144-1191 
(3.12.90) . 
Budsjett-kap.: 
1010 4010 Fiskeridirektoratet 
1011 4011 Fiskeridirektoratets kontrollverk 
1012 Oppsyn m .v . 
1013 4013 Rettledningstjenesten 
1020 4020 Havforskningsinstituttet, hav-

bruksstasjonene og Fiskeridirekto
ratets Ernæringsinstitutt 

1021 Drift av forskningsfartøyene 
1022 Norges fiskeriforskningsrdd 
1040 4040 Til gjennomføring av fiskeriavta-

len 
l 05 O Tilskudd til fiskeriformdl 
1052 Erstatninger m .m. 
2414 Statens fiskarbank 
(32 forslag, hvorav l fra Reidar Johansen 
pva. SV, om regulering av loddefisket, 
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sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT l De øvrige ikke bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1244-1271 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1636 Rentestøtte ved fiskebdtfinansie

ring 
3. Støttetiltak for fiskerinæringen for 1991. 

St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 1570, Bud
sjett-innst. S. 10. Tillegg l, S.tid. 1870-1894 
(18.12.90). 
(3 forslag- ingen bifalt) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. frå Laila Kaland om det tredelte 

forvaltningsansvaret for villaks, oppdrett
snæringa og fiskesjukdomar. S.tid. 32-48 
(9.10.90). 

2. Interp. fra Reidar Johansen om planer om 
privatisering av norske fiskeres fellesres
surser, 
S.tid. 157-171 (12.10.90). 
(l forslag fra Reidar Johansen oversendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

3. Vega kommune sender brev datert 16. au
gust 1990 vedlagt uttalelser behandlet un
der Nordisk Folkeriksdags samling på Ve
ga. (Nordiske alternativer til EFs indre 
marked. Betenkning om fiskerinæringens 
situasjon.) 
Ref. S.tid. 410 (22.10.90), og vedlagt proto
kollen. 
(Uttalelsen ble 26.10.90 i samsvar med Pre
sidentskapets beslutning sendt stortings
gruppene til orientering.) 

4. Omorganisering av fiskeriforskningen i 
Tromsø, Bergen og Trondheim. 
St.meld. 59 (1989-90), ref. S.tid. 31, Innst. S. 
25, S.tid. 738-740 (22.11.90). 

5. Svar på private forslag fra Stortinget og 
Odelstinget til Regjeringen 1989-90. (For
slag nr. l og 4.) (Skipskontrollen i Pors
grunn-området og oppkjøp av fisk.) 
St.meld. 17, ref. S.tid. 171, Innst. S. 26, 
S.tid. 740-742 (22.11.90). 

6. Den konstitusjonelle kontrollen i Riksre
visjonen med Fiskeridepartementets for
valtning av statsinteressene i Norges Fis
keredskapsimport, Sunnmøre Fiskeindu
stri AlS og Statens Fiskarbank i 1989. 
Ref. S.tid. 1191, Innst. S. 103, S.tid. 2822 
(21.3.91). 

7. Forslag fra Anders Talleraas, Nils O. Gol
ten og Svein Ludvigsen om omorganise
ring og deregulering av fiskeripolitikken. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 21.5.91 fra Høy
res fraksjon i sjøfarts- og fiskerikomiteen 

til Fiskeridepartementet og svarl.- .,.v av 
23.5.91.) 
Dok. 8:30, ref. S.tid. 2885, Innst. S. 154, 
S.tid. 3794- 3807 (7 .6.91) og vedt<itt sendt 
Regjeringen. 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

8. Kystens utviklingsmuligheter. «På rett 
kjøl.» (Virkninger av befolkningsreduk
sjon for levekårene; næringsstruktur og 
sysselsetting; fiskerinæringen; havbruk; 
petroleumsvirksomheten; utvikling av et 
variert sysselsettingstilbud.) 
(Vedlegg: l. Tabeller og figurer. 2. Defini
sjoner etc.) 
St.meld. 32, ref. S.tid. 2717, Innst. S. 207, 
S.tid. 4107- 4135 (14.6.91). 
{l forslag fra Peter Angelsen og Dag Jos
tein Fjærvoll sendt Regjeringen - se RE
GJERINGEN OVERSENDT I.) 

9. Redegjørelse av handelsministeren om si
tuasjonen i EØS- forhandlingene. (Status 
etter ministermøte i Luxembourg - poli
tisk enighet om fiskerispørsmålet; bilate
rale forhandlinger om markedsadgang for 
landbruksprodukter.) 
S.tid. 4482-4492 (20.6.91) og vedlagt proto
kollen. 
(En representant for hver partigruppe ble 
gitt anledning til korte merknader.) 

10. Forslag fra Jens Marcussen og Paal A. 
Bjømestad om endringer i fiskeripolitik
ken. (En lønnsom fiskerinæring- et hånd
slag til kystsamfunnet.) 
Dok. 8:55, ref. S.tid. 4492 (20.6.91), og ved
tatt ikke behandlet av dette Storting. 

11. Redegjørelse av handelsministeren om si
tuasjonen i EØS- forhandlingene. (Utvik
lingen etter ministermøtet i Luxembourg -
forhandlingene om fiskerispørsmålet.) 
S.tid. 4493-4497 (15.8.91), S.tid. 4499-4586 
(debatt 16.8.91.) 
(7 forslag- ingen bifalt.) 

lll. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Reidar Johansen om tiltak 

overfor skattemyndighetene for å endre 
praksis ved skattlegging av likviditetstil
skudd til fiskere, S.tid. 76-77 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Jan Elvheim om påstander om 
misbruk av ordningen «Arbeid for trygd>> 
innen fiskeindustrien, S. tid. 92 (10.10.90). 

3. Sp.spm. fra Reidar Johansen om grunnla
get for tilrådinga om at det bør komme i 
gang ordinært vinterloddefiske allerede 
førstkommende vinter, S.tid. 230-231 
(17 .10.90). 

4. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om initiativ til at 
øvelser hvor atomdrevne skip deltar, ikke 
avvikles i våre viktigste fiskeressursområ
der, S.tid. 231-232 (17 .10.90). 
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5. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om å sikre at 
totalkvoten for torskefiske blir oppfisket 
før årets utløp, S .tid. 715 (21.11.90). 

6. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om den skje
ve fordelingen fra Statens Fiskarbank av 
rentestøtten til fiskeflåten, S. tid. 715-716 
(21.11.90). 

7. Sp.spm. fra Karin Beate Theodors en, 
framsatt av Reidar Johansen om oppføl
ging av Stortingets «kystpakke» på ornrå
dene rentedekning, likviditetstilskudd og 
refinansiering, S.tid. 716-717 (21.11.90). 

8. Sp.spm. fra Anders Aune om gjennomfø
ring av Finnmark Fiskarlags forslag til tor
skefiskeregulering for 1991, S. tid. 717-718 
(21.11.90.) 

9. Sp.spm. fra Leiv Blakset om endringa i 
forskriftene for likviditetslån til fiskeflå
ten, der banklinefartøy er utestengde frå 
låneordninga, S.tid. 718-719 (21.11.90). 

10. Sp.spm. fra Laila Kaland om bruk av løy
vingar til kvinneretta tiltak langs kysten, 
S.tid. 2016-2017 (9.1.91). 

11. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om regule
ringsopplegget for torskefiskeriene som 
har slått negativt ut for Finnmark, Troms 
og Vesterålen, S.tid. 2227-2228 (6.2.91). 

12. Sp.spm. fra Reidar Johansen om fordelin
ga av loddekvota som har rammet kystflå
ta og trålere under 90 fot, S.tid. 2228-2229 
(6.2.91). 

13. Sp.spm. fra Reidar Johansen om tiltak for 
å hindre ulovlig dumping av makrell, 
S.tid. 2229-2230 (6.2.91). 

14. Sp.spm. fra Jens Marcussen om endring i 
bifangstbestemmelsene for å hindre dum
ping av fisk, S. tid. 2230-2231 (6.2 .91). 

15. Sp.spm. fra Jens Marcussen om legalise
ring av lagring av egenfanget fisk og skall
dyr, S.tid. 2231 (6.2.91). 

16. Sp.spm. fra Jens Marcussen om oppheving 
av begrensningene for salg av fiskefartøy 
og oppheving av konsesjonsordningen for 
kystfisket, S .tid. 2348-2349 (13.2.91). 

17. Sp.spm. fra Inga Kvalbukt om tiltak for 
refinansiering av den nord-norske ringnot
flåten, S.tid. 2349-2350 (13.2.91). 

18. Sp.spm. fra Laila Kaland om omfordeling 
av det gjenståande kvantum lodde, slik at 
det vedteke kvantumet blir fiska opp, 
S .tid. 2483 (20.2.91). 

19. Sp.spm. fra Jens Marcussen om øking av 
torskekvotene på bakgrunn av et større 
innsig av torsk enn antatt, S.tid. 2483-2484 
(20.2 .91). 

20. Sp.spm. fra Jens Marcussen om observa
tørstatus for Norges Naturvernforbunds 
Barentshav-utvalg i Reguleringsrådet, 
S .tid. 2484-2485 (20.2.91). 

21. Sp.spm. fra Reidar Johansen om situasjo
nen for fiskeristøtten i EØS-prosessen, 
S.tid. 2486-2487 (20.2 .91). 

22. Sp.spm. fra Laila Kaland om samsvar 
mellom ei lønsam drift i fiskerinæringa og 
å behalde busettingsmønsteret langs kys
ten, S .tid. 2581-2582 (6.3.91). 

23. Sp.spm. fra Jens Marcussen om brev fra 
Fylkesfiskarlaget Sør om tillatelse til fiske 
av rødspette, S.tid. 2582-2583 (6.3.91). 

24. Sp.spm. fra Reidar Johansen om endrin
ger i deltakerloven og råfiskloven og for
holdet til Regjeringas fiskeri- og distrikts
politikk, S.tid. 2697-2698 (13.3.91). 

25. Sp.spm. fra Peter Angelsen om økning i 
torskekvotene for i år, S.tid. 2766-2767 
(20.3.91). 

26. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om løsning på 
fiskerispørsmålet i EØS-forhandlingene 
gjennom skjerming av nordnorske ressur
ser, men økt adgang for EF-fiskere i Nord
sjøen, S .tid. 3072-3073 (17 .4.91). 

27. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om situa
sjonen for kystfiskarane etter stansen i 
torskefisket, S .tid. 3090- 3091 (24.4.91). 

28. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om tilfreds
stillende og kontinuerlig vaktordning i 
Svalbardsonen, S.tid. 3268 (8.5.91). 

29. Sp.spm. fra Peter Angelsen om inndrag
ning av Redningsselskapets tillatelse til å 
påta seg slepeoppdrag for fiskeflåten, 
S.tid. 3286-3287 (8.5.91). 

30. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om utsettelse 
av søknader om stenging av lakseelver for 
å hindre spredning av sykdom, til nytt lov
verk er vedtatt, S.tid. 3364-3365 (15.5.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
(Vedlegg til innst.: 3 brev fra Fiskeridepar
tementet, henholdsvis av 8.11. og 13.11.91 
og et brev referert av presidenten under 
debatten (S.tid. 988) vedr. forståelse av be
vilgningsreglementet .) 

Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 963-1019 
(21.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1010 4010 Fiskeridirektoratet 
1011 4011 Fiskeridirektoratets kontrollverk 
1012 Oppsyn m.v. 
1013 4013 Rettledningstjenesten 
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1020 4020 Havforskningsinstituttet, hav-
bruksstasjonene og Fiskeridirekto
ratets Ernæringsinstitutt 

1021 Drift av forskningsfartøyene 
1022 Norges Fiskeriforskningsrd.d 
1023 4023 Andre forskningsformd.l 
1040 4040 Til gjennomføring av fiskeriavta-

len 
1050 Tilskudd til fiskeriformd.l 
1052 Erstatninger m.m. 
2414 Statens Fiskarbank 
(32 forslag, hvorav l fra KrF og Sp til kap. 
1050, bifalt og l forslag fra Nils J . Golten 
m.fl. sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT l .) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S . 6, S.tid. 1021-1036 
(22.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1636 Støtte ved kontrakter om innen

landske leveringer av fiskebd.ter 
3. Endringer under enkelte kapitler under 

Finans- og tolldepartementet i statsbud
sjettet for 1992. (Kap. 1636 Støtte ved kon
trakter om innenlandske leveringer av fis
kebåter.) 
St.prp. L Tillegg 6, ref. S .tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 6. Tillegg l, S.tid. 1766 
(6 .12.91). 
(Jf. sak 2.) 

4. Støttetiltak for fiskerinæringen for 1992. 
St.prp. l. Tillegg 12, ref. S .tid. 1781, Bud
sjett-innst. S . 10. Tillegg l, S.tid. 1912-1922 
(17.12.91). 
(l forslag- ikke bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 36.) 

Il. Alminnelige saker: 
l . Endringer av bevilgninger på statsbud

sjettet for 1991 under Finans- og tolldepar
tementet. (Kap. 1636 Støtte ved fiskebåtfi
nansiering.) 
St.prp. 22, ref. S .tid. 845, Innst. S. 47, S .tid. 
1770-1771 (6.12.91). 

2. Etablering av etforskningskonsern i Trom
sø og etablering av «Nor-Fishing» som stif
telse. 
(Vedlegg: Utkast til stiftelsesdokument og 
vedtekter for Nor-Fishing.) 
St.prp. 38, ref. S .tid. 1521, Innst. S. 88, 
S.tid. 2647-2651 (20.2.92). 

3. En representant ber presidenten rette en 
henstilling til Regjeringen om mer påpas
selighet med å være til stede i spørretimen. 
(Foranlediget av at fiskeriministeren er 
fraværende i ca. halvparten av spørretime
ne.) 
S.tid. 2877-2878 (18.3.92). 

4. Gjennomføring av støttetiltak for fiskeri
næringen i 1989 og 1990. 
St.meld. 54, ref. S.tid. 3825, Innst. S. 228, 
S.tid. 4223-4225 (17 .6.92). 

5. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Statens Fiskarbanks hovedstyre og av
delingsstyrer. 
Innst. S. 204, S.tid. 4233 (18.6.92). 

6. Statens Fiskarbanks virksomhet regn
skapsårene 1989 og 1990. 
St.meld. 50, ref. S.tid. 3825, Innst. S. 238, 
S.tid. 4462-4466 (7.9.92). 

7. Forslag fra Jens Marcussen og Paal A. 
Bjørnestad om endringer i fiskeripolitik
ken. (En lønnsorn fiskerinæring - et hånd
slag til kystsamfunnet.) 
Dok. 8:55 (1990-91), ref. S.tid. 32, og ikke 
behandlet av dette Storting. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen, 

framsatt av Gunnar Skaug om norske fis
keriselskaper som driver oppkjøp av fiske
riressurser i Namibia, S.tid. 337-338 
(23.10.91). 

2. Sp.spm. fra Peter Angelsen om høringsut
talelser om ordning med omsettelige fiske
kvoter, som er unntatt fra offentlighet. 
(Trukket tilbake), S .tid. 367 (30 .10.91). 

3. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om regule
ringstiltak for å sikre blåkveitebestanden, 
S .tid. 1292-1293 (27 .11.91). 

4. Sp.spm. fra Jens Marcussen om fastsetting 
av torskekvoten for 1991, som ligger lavere 
enn forskernes data skulle tilsi, S.tid. 1600-
1602 (4.12.91). 

5. Sp.spm. fra Jens Mat·cussen om avsetting 
av et kvantum av torskekvoten til bifangst
kvote for flerbestandsfiskere, S .tid. 1602 
(4.12.91). 

6. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om fastset
ting av fiskerireguleringer og kvoter tidlig 
i desember, S.tid. 1602-1603 (4.12.91). 

7. Sp.spm. fra Nils O. Gol ten om å hindre 
godkjenning av fiskefartøyer med dårlige 
sjøegenskaper. ('frukket tilbake), S .tid. 
1603 (4.12.91). 

8. Sp.spm. fra Reidar Johansen om Forsva
rets ansvar i et tilfelle der en torpedo ble 
avfyrt i Tysfjorden, hvor en stor del av sil
destammen har tilhold, S .tid. 1798-1799 
(11.12.91). 

9. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om innskjer
ping av regel verket for fisket i vernesonen 
rundt Svalbard, S .tid. 1806-1807 (11.12 .91). 

10. Sp.spm. fra Reidar Johansen om økono
misk støtte til videre søk etter vrak og om
komne fiskere etter forlis utenfor Andøya, 
S .tid. 2131 (15.1.92). 
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11. Sp.spm. fra Britt Barkestad om tildeling 
av fartøykvotar for torsk til kystfiskarar i 
Hordaland, S. tid. 2131-2132 (15.1.92). 

12. Sp.spm. fra Jens Marcussen om klager 
over kvotebestemmelsene fra Vågan arbei
derparti, Lofotrådet, Værøy og Sandøy 
kommuner og Flakstad Fiskarlag, S.tid. 
2132-2134 (15.1.92). 

13. Sp.spm. fra Jens Marcussen om oppheving 
av ordningen for nyrekrutteringskvote 
som diskriminerer fiskere sør for Sogn og 
Fjordane, S.tid. 2134 (15.1.92). 

14. Sp.spm. fra Peter Angelsen om å benytte 
de samme omregningsfaktorene for torsk i 
1992 som i 1991, for å unngå reduksjon av 
kvotene, S.tid. 2134-2136 (15.1.92). 

15. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å lette 
på restriksjonene for fiske i Grenlands/jor
den etter en ny forskningsrapport om 
dioksiner, S.tid. 2145-2146 (15.1.92). 

16. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om Nord-Nor
ges tap av kvoterettigheter gjennom de sis
te års fiskerireguleringer, S.tid. 2209-2210 
(29.1.92). 

17. Sp.spm. fra Reidar Johansen om omforde
ling av kvoter fra kystfiske til trål, og til
tak for å hindre at mange 
presses ut av fisket, S. tid. 2210-2211 
(29.1.92). 

18. Sp.spm. fra Reidar Johansen om omforde
ling av kvoter fra kystfiske til trål, og juri
disk vurdering av kystfiskernes rettighets
tap, S.tid. 2211-2212 (29.1.92). 

19. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om tiltak for 
fjordfiskerne i Finnmark, som faller uten
for alle eksisterende ordninger, S.tid. 
2295-2296 (5.2.92). 

20. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om Russ
lands overtakelse av Sovjets tidligere fiske
ripolitiske forpliktelser med Norge, og for
holdet til de andre tidligere sovjetiske sta
tene, S.tid. 2299-2300 (5.2.92). 

21. Sp.spm. fra Jens Marcussen om priorite
ring av yngre nykommere ved tildeling av 
fiskekvoter, S.tid. 2457-2458 (12.2.92). 

22. Sp.spm. fra Peter Angelsen om underrap
portering av fangst på torsk, og beregning 
av bestandens størrelse, S. tid. 2458-2459 
(12.2.92). 

23. Sp.spm. fra Jens Marcussen om gjennom
gang av forskernes metodikk for tilråd
ning om fastsettelse av fiskekvoter, S. tid. 
2624 (19.2.92). 

24. Sp.spm. fra Terje Nyberget om en yrkesfis
ker i Troms som er blitt satt utenfor tilde
ling av både ordinær torskekvote og rekrut
teringskvote, S.tid. 2709-2710 (26.2.92). 

25. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om hvilke lo
ver og forskrifter under Fiskerideparte-

lO 

mentet som vil bli berørt av EØS-avtalen, 
S.tid. 2772 (11.3.92). 

26. Sp.spm. fra Jens Marcussen om bifangst
bestemmelser som hindrer fiske etter andre 
arter på grunn av størrelsen på torskebes
tanden, S.tid. 2887-2888 (18.3.92). 

27. Sp.spm. fra Peter Angelsen om forbud mot 
marineøvelser i følsomme fiskeriområder, 
S.tid. 2888 (18.3.92). 

28. Sp.spm. fra Reidar Johansen om «Agenda 
21>) ved Brasil-konferansen som blant an
net omhandler omlegging fra havfiske til 
kystnært fiske , og konsekvenser for norsk 
fiskeripolitikk, S.tid. 2931-2932 (25.3.92). 

29. Sp.spm. fra Jens Marcussen om garanti for 
utgifter til håndhevelse av norsk lov, som 
oppbringelse av utenlandske fartøyer som 
fisker ulovlig i norsk fiskerisone, S.tid. 
3081-3082 (1.4.92). 

30. Sp.spm. fra Jens Marcussen om nedpriori
tering av Havforskningsinstituttet i for
bindelse med forslag til ny lov om gentek
nologi, S.tid. 3082 (1.4.92). 

31. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om av
slag på tildeling av fartøykvote på grunn 
av for sein registrering fra Skipskontrol
lens side, S.tid. 3358-3360 (29.4.92). 

32. Sp.spm. fra Peter Angelsen om reaksjoner 
fra fiskeriforvaltningen på Oljedirektora
tets forslag om blokktildeling på viktige 
fiskefelt i Nordsjøen, S.tid. 3924-3925 
(10.6.92). 

· 33. Sp.spm. fra Peter Angelsen om Fiskarlaget 
og fiskerimyndighetenes innvendinger og 
krav i forbindelse med Zeepipe-utbyggin
gen, S.tid. 3925-3926 (10.6.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om laksefiske og innlandsfiske m.v. 

(Vedlegg: l. Paragrafoversikt. 2: Utkast til 
myndighetsnivå etter delegasjon. 3. Ord 
og uttrykk i proposisjonen. Særskilt ved
legg: NOU 1987: 2 Lov om anadrome lak
sefisk og innlandsfisk. Leder Einar Mox
nes. Vedlegg til Innst. O. 48: Brev av 12.3.92 
fra Miljøverndepartementet og til Innst. O. 
53: Brev av 1.4.92 fra Miljøverndeparte
mentet og brev av 6.4.92 fra Norges Bonde
lag med uttalelse fra professor Eivind 
Smith - om forholdet mellom forslag om 
barns rett til fiske og grunnlovsparagraf 
105.) 
Ot.prp. 29, ref. O. tid. 240, Innst. O. 48, O. tid. 
410 (31.3.92), lnnst. O. 53, O.tid. 435-457 
(9.4.92), Besl. O. 72, L.tid. 45 (28.4.92). Lov 
av 15. mai 1992. 
(Ved behandling i Ot. 31.3. ble Innst. O. 48 
tilbakesendt komiteen etter forslag fra ko
mitelederen. 2 forslag i Ot. og 3 iLt. - ingen 
bifalt. 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1187-1206 
(17.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1636 Støtte ved kontrakter om innen-

landske leveringer av fiskebåter 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 32.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 1371-1409 
(20.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1010 4010 Fiskeridirektoratet 
1011 4011 Fiskeridirektoratets kontrollverk 
1012 Oppsynm.v. 
1013 4013 Rettledningstjenesten 
1020 4020 Havforskningsinstituttet 
1021 Drift av forskningsfartøyene 
1022 Norges Fiskeriforskningsråd 
1023 4023 Andre forskningsformål 
1050 Tilskudd til fiskeriformål 
l 052 Erstatninger m.m. 
2414 Statens Fiskarbank 
(13 forslag, hvorav l fra Peter Angelsen 
p va. Sp og SV sendt Regjeringen. l forslag 
til innstilling fra sjøfarts- og fiskerikomite
en -se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

3. Støttetiltak for fiskerinæringen for 1993. 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 2029, Bud
sjett-innst. S . 10. Tillegg l, S.tid. 2244-2247 
(16.12.92). 
(l forslag fra Reidar Johansen SV sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Godkjenning av en avtale i form av en 

brevveksling mellom Norge og Det euro
peiske økonomiske fellesskap om utvikling 
av det bilaterale fiskerisamarbeidet . 
(Vedlegg: l. Brevvekslingen i norsk og en
gelsk tekst. 2. Brev av 22 .11.91 fra Hav
forskningsinstituttet. 3. Brev av 21.11.91 
fra Fiskeridirektoratet. Vedlegg til innst.: 
Informasjon om feil i St.prp. 102 med den 
autentiserte tekst.) 
St.prp. 102 (1991-92), ref. S.tid. 3681 (1991-
92), Innst. S. 15, S.tid. 169-341 (15.10.-
16.10.92). 
(Utkast til innstilling forelagt sjøfarts- og 
fiskerikomiteen før avgivelse. Komiteens 
innstilling bifalt med 131 mot 34 stem
mer.) 

2. Forslag fra Terje Nyberget, Oscar D. Hill
gaar og Jens Marcussen om å etablere like 

vilkår for produksjon av proteinkonsen
trat basert på organiske biprodukter. (Av
fall fra fiskeindustrien og fra oppdrettsnæ
ringen.) 
Dok. 8:46 (1991-92), ref. S.tid. 4458 (1991-
92), Innst. S. 27, S.tid. 1168-1169 (16 .11.92) 
og vedtatt sendt Regjeringen. 
(Jf. Ill, 14.) 

3. Interp. fra Jan Elvheim om bedre sikker
het for fiskeflåten i nordlige havområder 
og styrking av Redningstjenesten. 
S.tid. 1966-1979 (7 .12.92). 

4 . Struktur- og reguleringspolitikk overfor 
fiskeflåten. (Strukturmeldingen). 
(Vedlegg: l. Statistikk. 2. Gytebestander i 
Barenshavet og Nordsjøen uttrykt i tor
skeekvivalenter. 3. Maksimum bærekraf
tig avkastning av en fornybar ressurs. 4. 
Bioøkonomisk tilpasning. 5. Forkortelser 
og begreper.) 
St.meld. 58 (1991-92), ref. S .tid. 3946 (1991-
92), Innst. S. 50, S.tid. 1979-2029 (7 .12.92). 
(l forslag fra Svein Ludvigsen pva. H og 
FrP sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT l. 2 forslag ikke bi
falt.) 
(Jf. neste sak og Ill, 15.) 

5. Forslag fra Jens Marcussen og Paal A. 
Bjømestad om endringer i fiskeripolitik
ken. (En lønnsom fiskerinæring - et hånd
slag til kystsamfunnet.) 
Dok. 8:55 (1990-91), ref. S.tid. 32 (1991-92), 
Innst. S. 50, S.tid. 1979-2029 (7 .12.92) og av
vist. 
(Jf. forrige sak.) 

6. Forslag fra Jens Marcussen, Terje Nyber
get og Lodve Solholm på vegne av Frem
skrittspartiets stortingsgruppe om en ve
sentlig styrking av kontrolltiltakene i fis
keriene . 
Dok. 8:36, ref. S.tid. 4502 (14.6.93), og ved
tatt ikke behandlet av dette Storting. 

7. Fiskerihavnepolitikken. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1990: 29 Norsk fis
kerihavneplan (NFHP). Leder Ole Vat
nan.) 
St.meld. 44, ref. S.tid. 3633, Innst. S . 219 , 
S .tid. 4886-4893 (18 .6.93). 
(l forslag fra Jens Marcussen pva. FrP 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I .) 

8. Forslag fra Svein Ludvigsen pva. H og FrP 
oversendt fra Odelstinget 27 .5.93: «Stortin
get ber Regjeringen utrede et system for 
omsettelige kvoter til erstatning for det re
guleringssystem som brukes i dag, og leg
ge dette frem for Stortinget i en egnet 
form.» 
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S.tid. 4899-4900 (18.6.93) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

9. Forslag fra Paal A. Bjørnestad pva. FrP, 
SV, KrF og Sp oversendt fra Odelstinget 
4.6.93: «Stortinget ber Regjeringen frem
me forslag om økt bruk av norske inspek
tører på norske og utenlandske havfiske
fartøyer. Stortinget ber Regjeringen frem
me forslag om opprettelse av kontrollhav
ner m.v.» 
S.tid. 4899, 4900 (18.6.93) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

10. Forslag fra Reidar Johansen pva. SV over
sendt fra Odelstinget 4.6.93: «Stortinget 
ber Regjeringa oppnevne en uhildet gran
skingskommisjon med sikte på å gå gjen
nom dokumentert og påstått irregulær 
virksomhet i fiskerinæringa.» 
S.tid. 4900 (18 .6.93) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

Dl. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jens Marcussen om million

støtte til investeringstilskudd for å over
flytte fiskefartøyer til ny postadresse, 
S.tid. 166-167 (14 .10.92). 

2. Sp.spm. fra Anders Aune om Justisdepar
tementets avslag på å gi økonomisk støtte 
til leteaksjoner etter omkomne ved fiske
båtforlis, S.tid. 705 (28.10.92). 

3. Sp.spm. fra Lodve Solholm om at ein film 
som skader norsk sel- og kvalfangst og 
norsk fiskerinæring, vert vist på SAS sine 
utanlandsruter, S.tid. 2094-2095 (9.12.92). 

4. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om å ta initiativ 
til at øvelser med atomdrevne eller atom
våpenbærende fartøyer ikke finner sted i 
våre viktige fiskeressursområder, S. tid. 
2114-2115 (9.12.92). 
(Jf. sak 9.) 

5. Sp.spm. fra Reidar Johansen om hva myn
dighetene vil gjøre hvis EF med hjemmel i 
EØS-avtalen starter fiske i nor.~ke soner 
uten at den årlige bilaterale avtalen mel
lom Norge og EF er ferdigbehandlet, S .tid. 
2116-2117 (9.12.92). 

6. Sp.spm. fra Peter Angelsen om økt EF-kvo
te av norsk arktisk torsk for hele 1993, i lys 
av utsettelsen av EØS- avtalens ikrafttre
delse og dermed toll-lettelser for norsk 
fisk, S.tid. 2390-2391 (13.1.93). 

7. Sp.spm. fra Anders Aune om bestemmel
ser for å reservere fisket innenfor tolvmils
grensen for kystflåten, S.tid. 2483-2485 
(27 .1.93). 

8. Sp.spm. fra Marie Lo·vise Widnes om infor
masjon frå fiskerisjefen i Møre og Roms
dal til Fritids- og småfiskeforbundet om 
reglar for fritidsfiske, S.tid. 2789- 2791 
(17 .2.93). 

9. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om å ta initiativ 
til at øvelser med atomdrevne eller atomvå
penbærende fartøyer ikke finner sted i vå
re viktige fiskeressursområder, som i 
Vestfjorden, S.tid. 2868-2869 (24.2 .93). 
(Jf. sak 4.) 

10. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om poli
tietterforsking i saker som gjeld fiskerifor
valtninga, S.tid. 2882-2883 (24.2.93). 

11. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om å få en 
ensartet kvalitets-, ressurs- og kvotekon
troll for fiskeriene langs kysten, i lys av nå
værende praksis i Fiskeridirektoratets 
Kontrollverk og fiskesalgslagene, S.tid. 
2950-2951 (10.3.93). 

12. Sp.spm. fra John G. Bernander om den fo
reslåtte forskriftsbestemmelse til lov om 
laksefisk og innlandsfisk om fremleie av 
fiskerett, S.tid. 3052-3053 (24.3.93). 

13. Sp.spm. fra Dagfinn Hjertenes om avslag 
til en vestnorsk søker vedr. kjøp av ande
ler i en Tromsø-registrert ringnotsnurper, 
og å bedre mulighetene for en fri omset
ning av konsesjonsbelagte fartøyer, S .tid. 
3450-3452 (28.4.93). 

14. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om 
oppfølging av vedtak om vilkår for pro
duksjon av proteinkonsentrat basert på or
ganiske biprodukter, S.tid. 3979-3980 
(26.5.93). 
(Jf. Il, 2) 

15. Sp.spm. fra Leiv Blakset om ei avklaring 
av staten sitt ansvar for søk etter bortkom
ne på havet, S.tid. 4002-4004 (26.5.93). 
(Jf. TI, 4) 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i fiskerilovgivningen . (1. End

ringer i lov 14. desember 1951 nr. 3om om
setning av rå fisk. 2. Endringer i lov l 7. juni 
1966 nr. 19om Norges fiskerigrense og om 
forbud mot at utlendinger driver fiske 
m .v. innenfor fiskerigrensen. 3. Opphe
ving av lov 18. desember 1971 nr. 91 om 
omsetning av fisk fra tilvirker. 4. Opphe
ving av lov 10. juni 1977 nr. 62 om kon
junkturreguleringsfond for torskefiskerie
ne.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1990:24 Fiskein
dustriens organisering og rammevilkår. 
Leder Einar Moxnes . Vedlegg til innst.: 
Svarbrev av 13.10.92 fra Fiskerideparte
mentet til sjøfarts- og fiskerikomiteen.) 
Ot.prp. 61 (1991-92), ref. O.tid. 484 (1991-
92), Innst. O. 13, O.tid. 167-189 (17.11.92), 
Besl. O. 25, L. tid. 9 (23.11.92). Lov av 4. de
sember 1992. 
( 4 forslag i Odelstinget - 3 ikke bifalt, l fra 
H og FrP sendt Stortinget, ikke bifalt. 2 
forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
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2. Forslag fra Marie Lovise Widnes, Rolf Ke
til Bjørn, Lisbeth Holand og Reidar Jo
hansen om lov om rett til fritt yrkesmessig 
fiske med jukse og line i sjøområder uten
for den norske kyst. 
Dok. 8:25 (1991-92), ref. O. tid. 457 (1991-92), 
Innst. O. 28, O.tid. 275 (7.12.92) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 4.) 

3. Enhetskvoteordningen i saltvannsfiskelo
ven. (Generell hjemmel for innføring av 
enhetskvoteordning for den konsesjons
belagte trål- og ringnotflåten.) 
(Vedlegg: Forskrift om enhetskvoter og re
derikvoter for trålerflåten. Vedlegg til 
innst.: Svarbrev av 6.5.93 fra Fiskeridepar
tementet til Stortinget.) 
Ot.prp. 75, ref. O.tid. 578, Innst. O. 103, 
O.tid. 774-784 (27.5.93), Besl. O. 120, L.tid. 
72 (3.6.93). Lov av 11. juni 1993. 

(l forslag i Odelstinget sendt Stortinget 
(ikke bifalt). l forslag i Lagtinget ikke bi
falt.) 
(Jf. Il, 8.) 

4. Lov om prisregulering ved import av fisk 
og fiskevarer m. v. (1. Lov om prisregule
ring ved import av fisk og fiskevarer. 2. 
Endringer i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. 3. Endringer i lov av 
17. juni 1966 nr. 19om Norges fiskerigren
se og om forbud mot at utlendinger driver 
fiske m.v. innenfor fiskerigrensen.) 
Ot.prp. 90, ref. O.tid. 649, Innst. O. 136, 
O.tid. 1012-1025 (4 .6.93), Besl. O. 148, L.tid. 
84-85 (9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(6 forslag i Odelstinget, hvorav 3 sendt 
Stortinget (ikke bifalt). l forslag i Lagtin
get ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 9 og 10.) 
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FN 

Omfatter bl.a.: FAO, FN-sambandet, internasjonale fond, UNCTAD, UNESCO, UNFPA, UNI
CEF 
Se også: FN-STYRKER, FREDSARBEID, INTERNASJONAL RETT, MENNESKERETTIG
HETER, NEDRUSTNING, UTENRIKSSAKER, UTVIKLINGSHJELP 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Utenriksdepartementet og 
Departementet for utviklingshjelp. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1219-1260 
(4.12.89). 
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 for
ente nasjoner 
(FN) og relaterte organisasjoner 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1989 un

der kapittel administrert av Departemen
tet for utviklingshjelp, Utenriksdeparte
mentet og Justisdepartementet. (Tilskudd 
til UNTAG - FNs Namibiastyrke.) 
St.prp. 43, ref. S .tid. 967, Innst. S. 61, S.tid. 
1683- 1689 (14.12.89). 

2. Utviklingstrekk i det internasjonale sam
funn og virkninger for norsk utenrikspoli
tikk. 
St.meld. 11, ref. S.tid. 73, Innst. S. 181, 
S .tid. 3713- 3791 (utenriksdebatt 31.5.90). 
(7 forslag fra SV- ikke bifalt.) 

3. Samtykke til ratifikasjon, med visse forbe
hold, av De Forente Nasjoners Konvensjon 
av 20. november 1989 om barnets rettighe
ter. 
(Vedlegg: Den engelske tekst til konven
sjonen med oversettelse til norsk.) 
St.prp. 104, ref. S.tid. 3914, Innst. S. 242 
(ikke-beh.), 
S.tid. 4391 (14.6.90). 

4. Redegjørelse av utenriksministeren. (Golf
krisen etter Iraks invasjon av Kuwait.) 

S.tid. 4550-4557 (24.9.90), S.tid. 4557-4612 
(utenriksdebatt 24.9.90)'. 
(Jf. neste sak.) 

5. Sak behandlet 28. august og 14. september 
1990 i den utvidede utenriks- og konstitu
sjonskomite og innbragt for Stortinget i 
medhold av forretningsordenens§ 13 siste 
ledd. (Golf-krisen etter Iraks invasjon av 
Kuwait.) 
S.tid 4557-4613 (utenriksdebatt 24.9.90). 
{Jf. forrige sak.) 

6. Norges deltakelse i De Forente Nasjoners 
44. ordinære Generalforsamling, gjenopp
tatte sesjoner av FNs 43. Generalforsam
ling, FNs Spesialsesjon, om apartheid, 
FNs 17. Spesialsesjon, om narkotika, og 
FNs 18. 
Spesialsesjon, om internasjonalt økono
misk samarbeid og utvikling. 
(Vedlegg: Rapport om Norges deltakelse.) 
St.meld. 62, ref. S.tid. 4662 (28.9.90) og ved
tatt utsatt. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om Norge vil 

anerkjenne den kambodsjanske regjerin
gen, S.tid. 265-266 (1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Paul Chaffey om Norges stem
megivning i FN for en resolusjon der den 
Røde Khmer-dominerte trepartiregjerin
gen anerkjennes som Kambodsjas legitime 
regjering, S.tid. 698-699 (22.11.89). 

3. Sp.spm. fra Marit Nybakk om henstilling 
til den norske delegasjonen på FN s konfe
ranse «Utdanning for alle» om å uttrykke 
motvilje mot at Kampuchea var represen
tert ved Røde Khmer, S.tid. 2595-2596 
(14.3.90). 

4. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å fremme 
utspill gjennom FN som kan resultere i at 
de syriske troppene trekkes ut av Libanon, 
S.tid. 2661-2662 (21.3.90) . 
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1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1199-1243 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 

180 Bilateral bistand administrert av 
internasjonale 
(Multi-bi) 

organisasjoner 

181 Multilateral bistand under De for
ente nasjoner (FN) og relaterte or
ganisasjoner 

182 Tilskudd til internasjonale fond 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til ratifikasjon, med visse forbe

hold, av De Forente Nasjoners Konvensjon 
av 20 . november 1989 om barnets rettighe
ter. 
(Vedlegg: Den engelske tekst til konven
sjonen med oversettelse til norsk.) 
St.prp. 104 (1989-90), ref. S.tid. 3914 (1989-
90), Innst. S. 7, S .tid. 482-497 (8.11.90). 
(2 forslag fra Kjellbjørg Lunde pva. SV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

2. Omdisponering av bevilgninger under for
svarsbudsjettet for 1990 i forbindelse med 
Norges støtte til håndhevelsen av sanksjo
nene mot Irak i henhold til Sikkerhetsrå
dets resolusjoner 661 og 665. (Finansiering 
av kystvaktskipet Andenes' oppdrag i Den 
persiske gulf.) 
St. prp. 7, ref. S .tid. 410, Innst. S. 34, S.tid. 
758-760 (23.11.90). 
(l forslag -ikke bifalt.) 
(Jf. sak 9.) 

3. Bistand til amerikanske skip som deltar i 
kontroll og håndhevelse av FN-sanksjone
ne mot Irak . (Drivstoff til amerikanske 
skip.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 410, Innst. S. 40, S.tid. 
1243-1244 (4.12.90). 
(l forslag fra SV- ikke bifalt.) 

4. Samtykke til ratifikasjon av Den interna
sjonale avtale om jute og juteprodukter, 
1989, vedtatt i Geneve 3. november 1989. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 5, ref. S .tid. 31, Innst. S. 61, S.tid. 
1797-1798 (14.12.90). 

5. Norges deltakelse i De Forente Nasjoners 
44. ordinære Generalforsamling, gjenopp
tatte sesjoner av FNs 43. Generalforsam
ling, FNs Spesialsesjon, om apartheid, 
FNs 17. Spesialsesjon, om narkotika, og 
FNs 18. Spesialsesjon, om internasjonalt 
økonomisk samarbeid og utvikling. 

(Vedlegg: Rapport om Norges deltakelse.) 
St.meld. 62 (89-90), ref. S.tid. 31, Innst. S. 
36, S.tid. 1798-1801 (14.12.90). 

6. Endringar på statsbudsjettet for 1990 un
der kapittel administrerte av Utenriksde
partementet. (Kap. 189 bilateral bistand 
administrert av internasjonale organisa
sjoner, kap. 181 multilateral bistand under 
FN og relaterte organisasjoner.) 
St. prp. 17, ref. S.tid. 770, Innst. S. 64, S.tid. 
1801- 1807 (14.12.90). 

7. Tilleggsbevilgning til forsvarsbudsjettet 
for 1991 i forbindelse med norsk sanitets
støtte til gjennomføringen av FNs sikker
hetsråds resolusjon 678. (Militært sanitets
kompani til Saudi-Arabia.) 
St.prp. 44, ref. S.tid. 2097, Innst. S. 79, 
S.tid. 2099-2112 (4.2.91). 
(Jf. sak 9.) 

8. Redegjørelse fra utenriksministeren om 
den kurdiske flyktningkatastrofen i Mid
tøsten og norske hjelpetiltak. S.tid. 3012-
3017 (16.4.91), og vedlagt protokollen. 
(En representant fra hver partigruppe fikk 
anledning til korte merknader etter rede
gjørelsen.) 

9. Omdisponeringer av bevilgninger under 
forsvarsbudsjettet for 1991 i forbindelse 
med Norges støtte til håndhevelsen av 
sanksjonene mot Irak i henhold til Sikker
hetsrådets resolusjon 661 og 665. (Finansie
ring av kystvaktskipet Andenes' oppdrag i 
Den persiske gulf for en ny tremåneders 
periode.) 
St.prp. 64, ref. S.tid. 3083, Innst. S. 148, 
S.tid. 3464- 3468 (30.5.91). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. sakene 2 og 7.) 

10. Utenriksdepartementet sender brev datert 
28. mai 1991 vedrørende søknad om mid
ler til tiltak som kan støtte en internasjo
nalt overvåket folkeavstemning i Vest-Sa
hara i FN-regi. 
Ref. S.tid. 3571 (31.5.91), og vedlagt proto
kollen. 

11. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriks
ministeren. (FNs rolle i Golf-konflikten og 
humanitære intervensjoner; Midtøsten
konflikten; situasjonen i Afrika; utviklin
gen i Sør-Afrika; nøden i Etiopia.) 
S .tid. 3657-3665 (4.6.1991), S.tid. 3829-3906 
(utenriksdebatt 10.6.91). 

12. Norges deltakelse i De forente nasjoners 
45. ordinære generalforsamling. 
(Vedlegg: l. Innlegg av statsminister Jan 
P. Syse i FNs 45. generalforsamling 27. 
september 1990. 2. Rapport om Norges 
deltakelse.) 
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St.meld. 48 , ref. S .tid. 3906 (10.6.91), og 
vedtatt ikke behandlet av dette Storting. 

13. Endringar på statsbudsjettet for 1991 un
der kapittel administrerte av Utenriksde
partementet. (Nødhjelp, tørken i Afrika; 
tilskudd til Zambia; miljøverntiltak i u
land; tilskudd til UNICEF og WHOs diare
sykdomsprogram; tilskudd til Den inter
nasjonale tuberkulose- og lungesykdoms
unionen; etablering av uhjelpskontor i Ad
dis Abeba; blandede kreditter til EB-Nera 
for leveranse til Pakistan; bruk av ymse
posten til dekning av humanitær bistand i 
Golf-området.) 

St.prp. 85, ref. S.tid. 3361, Innst. S . 231, 
S.tid. 4323- 4331 (19.6.91). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om behand

ling av menneskerettssituasjonen i Guate
mala under FNs menneskerettskommi
sjons sesjon i Geneve, S .tid. 2048 (16.1.91). 

2. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om ut
videt mandat for FN i interne konflikter 
på basis av en «humanitær verdensor
den», S .tid. 3450-3451 (29.5 .91). 

1991-92 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1096-1160 
(25.11.91). 
Budsjett-ka p .· 

180 Bilateral bistand administrert av 
internasjonale 
(Multi-bi) 

organisasjoner 

181 Multilateral bistand under De for
ente nasjoner (FN) og relaterte or
ganisasjoner 

182 Tilskudd til intemasjonale fond 

Il. Alminnelige saker: 
l. Norges deltakelse i De forente nasjoners 

45. ordinære generalforsamling. (FNs rolle 
i Golf-konflikten; det multilaterale ned
rustningsarbeidet.) 
(Vedlegg: l. Innlegg av statsminister Jan 
P. Syse i FNs 45. generalforsamling 27. 
september 1990. 2 . Rapport om Norges 
deltakelse). 
St.meld. 48 (1990-91), ref. S.tid. 33, Innst. S. 
68, S.tid. 1856-1859 (16.12.91). 

2. Generalløytnant Vadsets lønnsforhold smn 
sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten 
(COS/UNTSO). 
(Vedlegg: l. Dokumenter om behandlin
gen av generalløytnant Vadsets lønnsfor
hold. 2. Historikk - Lønnsvilkår for norske 
FN-styrker og -observatører. 3. Oversikt 
over lønn og godtgjøringer for norsk per
sonell i FN-tjeneste). 
St.meld. 32, ref. S.tid. 2607-2608, Innst. S. 

140, S.tid. 3201-3210 (9.4.92). (l forslag- ik
ke bifalt.) 
(Jf. Ill, 3.) 

3. Endringar på statsbudsjettet for 1992 un
der kapittel administrerte av Utenriksde
partementet. 
(Innbetalingsrutinene vedr. multilateral 
bistand.) 
St.prp. 103, ref. S.tid. 3769, Innst. S. 225, 
S.tid. 4154-4163 (17.6.92). 
(3 forslag, hvorav l fra KrF, Sp og SV- ikke 
bifalt, 2 fra Kåre Gjønnes pva. KrF og Sp 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT L) 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om Utenriksde

partementets praksis for dekking av hus
leie for norske borgere med ledende stillin
ger i FN eller andre internasjonale organi
sasjoner, S.tid. 1591-1592 (4.12.91). 

2. Sp.spm. fra Erik Solheim om den norske 
nasjonalrapporten til FN-konferansen om 
miljø og utvikling i juni 1992, S. tid. 1958-
1960 (18.12.91). 

3. Spørsmål ved møtets slutt fra Tora Aas
land Houg til forsvarsministeren om eks
tralønn til generalløytnant Martin Vadset , 
mens han tjenestegjorde for FN s observa
tørkorps, S . tid. 2218-2225 (29.1.92). 
(Jf. Il, 2.) 

4. Sp.spm. fra Laila Kaland om nobelpris
vinneren Aung San Suu Kyis situasjon, og 
norsk støtte til de demokratiske kreftene i 
Burma, S.tid. 2930-2931 (25.3.92). 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Utenriksdepartementet . 
Budsjett-innst. S. 3, S .tid. 1417-1472 
(23.11 .92). 
Budsjett-kap.: 

108 Internasjonal bistand 
180 Bilateral bistand administrert av 

internasjonale 
(Multi-bi) 

organisasjoner 

181 Multilateral bistand under De for
ente nasjoner (FNj og relaterte or
ganisasjoner 

182 Tilskudd til internasjonale fond 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet for 1992 un

der kapittel administrerte av Utanriksde
partementet. (Bev. til FNs barnefond UNI
CEF, den norske komiteen og FNs befolk
ningsfond UNFPA.) 
St.prp. 30, ref. S.tid. 1472, Innst. S. 74, 
S.tid. 2239- 2242 (16 .12.92). 

2. Norges deltakelse i De forente nasjoners 
46. ordinære generalforsamling og den 
gjenopptatte sesjon av FNs 45. generalfor
samling. (Reform av FNs økonomiske og 
sosiale sektor; valg av Boutros Boutros
Ghali til ny generalsekretær; EF som egen 
gruppe; internasjonalt våpenregister i FN
regi; FNs rolle i Kambodsja; beredskaps
fond til nødhjelpsarbeid.) 
(Vedlegg: l. Innlegg av statsminister Gro 
Harlem Brundtland i FNs 46. generalfor
samling 23. september 1991. 2. Rapport om 
Norges deltakelse i den gjenopptatte se
sjon av 45. generalforsamling. 3. Rapport 
om Norges deltakelse i FNs 46. ordinære 

generalforsamling. 4. Dagsorden for FNs 
46. generalforsamling. 5.-24. Diverse inn
legg og medlemsoversikter.) 
St.meld. 49 (1991-92, ref. S.tid. 3946 (1991-
92), Innst. S. 106, S.tid. 2832-2833 (23.2.93). 

3.FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio 
de Janeiro. 
(Vedlegg: I. Prinsipper om generelle ret
tigheter og forpliktelser. Il. Vedtak av av
taler om miljø og utvikling. Ill. Liste over 
akronymer og kjemiske symboler.) 
St.meld. 13, ref. S.tid. 2197, Innst. S. 160, 
S .tid. 3746- 3796 (13.5.93). 

4.Interp. fra Ragnhild Queseth Haarstad om 
norsk bidrag til omstilling av atomindu
strien i det tidligere Sovjetunionen til fre
delige formål og oppfølging i FN-sammen
heng, S.tid. 3915-3928 (24.5.93). 
(l forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad 
pva. Sp sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

5. Norges deltakelse i De forente nasjoners 
47. ordinære generalforsamling og den 
gjenopptatte sesjon av FNs 46. generalfor
samling. 
(Vedlegg: l. Statsminister Gro Harlem 
Brundtlands innlegg i FNs 47 . generalfor
samling 21. september 1992. 2. Rapport om 
Norges deltakelse i den gjenopptatte se
sjon av 47 . generalforsamling. 3.-20. Diver
se innlegg og medlemsoversikter. 21. 
Grupperinger i FN pr. 1.1.1991. 22. Med
lemmene i diverse internasjonale organi
sasjoner pr. 1.1.1991. 23. Forkortelser. 24. 
De forente nasjoners reviderte program
budsjett for to-årsperioden 1990-91. 25. 
FN-familien.) 
St.meld. 50, ref. S.tid.1502 (14.7.93) og ved
tatt ikke behandlet av dette Storting. 
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FN-STYRKER 

Omfatter bl.a.: Fredsbevarende styrker, fredsskapende operasjoner. 
Se også: FN, FREDSARBEID, INTERNASJONAL RETT, MENNESKERETTIGHETER, NED
RUSTNING, UTENRIKSSAKER, UTVIKLINGSHJELP 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 716-764 
(23.11.89). 
Budsjett-kap.: 
443 Politistyrker- Namibia 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 767-818 
(24.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1731 4731 FN-tjeneste 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å hindre at 

FN-styrker i Namibia gjØr innkjØp av vå
pen i Sør-Afrika, S.tid. 340-342 (8.11.89). 

2. Sp.spm. fra Rikard Olsvik om Norge skal 
trappe ned FN- engasjementet i Libanon, 
og om FN ikke har vært forhåndsorientert 
om dette, S.tid. 2138-2139 (24.1.90). 
(Jf. neste sak.) 

3. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om uttalelser 
fra statssekretæren i Utenriksdeparte
mentet om at Norge skal trappe ned FN
engasjementet i Libanon, S.tid. 2195-2197 
(31.1.90). 
(Jf. forrige sak.) 

4. Sp.spm. fra Karin Lian om gruppelivsfor
sikring for sykepleiere som arbeider i FN
tjenesten i Libanon, S.tid. 2197-2198 
(31.1.90). 

1990--91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1051-1097 
(1.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1792 4792 FN-tjeneste 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger m.v. under for

svarsbudsjettet for 1990. St.prp. 11, ref. 
S.tid. 699, Innst. S. 48, S.tid. 1097- 1099 
(1.12.90). 

2. Disponering av bevilgninger m.v. under 
forsvarsbudsjettet for 1991 i forbindelse 
med utvidet norsk deltakelse i FN-observa
tørstyrken som nå etableres på grensen 
mellom Irak og Kuwait. (UNIKOM- Uni
ted Nations Irak-Kuwait Observation Mis
sion.) 

St.prp. 83, ref. S.tid. 3361, Innst. S. 150, 
S.tid. 3468-3469 (30.5.91). 
(Jf. FN Il, sakene 7 og 9.) 

3. Klage fra advokat Johs. Steen på vegne av 
lØYtnant Harald Haugen, over avslag på 
søknad om frivillig tjeneste i den norske 
FN -styrke i Libanon. 
Ref. S.tid. 2207, Innst. S. 165, S.tid. 3793 
(7.6.91). 
(Foranlediget ingen forføyning.) 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om endr. i lov av 15. desember 1978 nr. 

82 om tillegg til lov av 18. august 1911 nr. 8 
om skatt av formue og inntekt (skattelo
ven). (Skattefri ulempegodtgjøring - for 
FN-personell m.fl. som tjenestegjør i de 
områder i Midtøsten som omfattes av kon
flikten med Irak.) 
Ot.prp. 22, ref. O.tid. 231, Innst. O. 27, O.tid. 
286 (21.2.91), Besl. O. 38, L.tid. 16 (7.3.91). 
Lov av 22. mars 1991. 
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1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Forsvarsdepartementet 
m .v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 847-902 
(19.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1792 4792 FN-tjeneste 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger m.v. under for

svarsbudsjettet for 1991. (Omgrupperings-

proposisjon- tilleggsbevilgninger i forbin
delse med norsk engasjement i Golf-kri
gen.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 748, Innst. S. 58, S.tid. 
1782-1791 (10.12.91). (3 forslag - ingen bi
falt .) 

2. Interp. fra Marie Lovise Widnes om tiltak 
for å hindre at FN-soldater får varige psy
kiske problem. 
S.tid. 4491-4498 (22.9 .92). (2 forslag fra Ma
rie Lovise Widnes sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT l .) 

1992-93 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m .v. 
Budsjett-innst. S. 7, S .tid. 1016-1071 
(12.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1792 4792 FN-tjeneste 

Il. Alminnelige saker: 
l. Beredskap for fred. Om Norges framtidige 

militære FN- engasjement og FNs rolle som 
konfliktløser. 
(Vedlegg: l. Forkortelser brukt i meldin
gen. 2. Oversikt over lønn og godtgjørelser 
for norsk personell i FN- teneste. 3. Over
sikt over bidrag til FN s fredsbevarende 
operasjoner pr. 30. september 1992, fordelt 
på land. 4. Sammendrag av FNs general
sekretærs rapport «Et program for fred>> 
juni 1992.) 
St.meld. 14, ref. S.tid. 2379, Innst. S . 135, 
S.tid. 3413- 3430 (27.4.93) . 
(Utkast til innst. forelagt utenriks- og kon
stitusjonskomiteen før avgivelse. l forslag 
ikke bifalt.) 
(Jf. UTENRIKSSAKER II, 2.) 

2. Utvidelse av totalrammen for deltakelse i 
FNs fredsbevarende operasjoner i forbin
delse med deltakelse i FNs utvidede ope
rasjon i Somalia (UNOSOM Il) . 
St.prp. 72, ref. S.tid. 3515, Innst. S . 159, 
S.tid. 3840-3843 (13.5 .93) og vedtatt med 64 
mot 35 stemmer. 

3. Midlertidig utvidelse av totalrammen for 
deltakelse i FN s fredsbevarende operasjo
ner samt endringer i bevilgningen under 
forsvarsbudsjettet for 1993 i forbindelse 
med norsk deltakelse i FNs styrke (UN
PROFOR) for beskyttelse av sikre områder 
i Bosnia-Hercegovina. 
St. prp. 95, ref. S.tid. 4935, Innst. S. 247, 
S.tid. 4938-4954 (2 .9.93). 
(l forslag ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om å sikre den 

tidligere FN- offiseren William Jørgensen 
rettmessig pensjon, erstatning fra norske 
myndigheter eller behandling av saken 
hans på høyeste hold i FN, S.tid. 2870 
(24.2.93). 
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FOLKEHELSE 

Omfatter bl.a.: Ernæringsarbeid, forebyggende helsearbeid, hygiene, næringsmiddelkontroll, 
smittevernloven, sunnhetsloven, Statens ernæringsråd, Statens institutt for folkehelse, Statens 
institutt for strålehygiene, Statens strålevern, Statens tobakkskaderåd, vaksinasjoner, yrkesme
disin. 
Se også: ALKOHOL, HELSEVESEN, NARKOTIKA, SYKDOMMER, 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Sosialdepartementet. Bud
sjett-innst. S. 11, S.tid. 1261-1360 (5.12 .89). 
Budsjett-kap.: 

770 3770 Statens institutt for folkehelse 
771 3771 Statens institutt for strdlehygiene 
774 3774 Statens helseundersøkelser 
775 3775 Statens ernæringsrdd 
776 3776 Statens tobakkskaderdd 
77 8 Andre forebyggende tiltak 

(l forslag fra Thea Knutzen pva. H, FrP, 
KrF og Sp, bifalt.) 

IU. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om oppjuste

ring av kontrollen av giftstoffer i. importert 

frukt og grønnsaker, S.tid. 2049-2050 
(10.1.90). 

2. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om tiltak for 
å bedre inneklimaet i offentlige bygg, 
S.tid. 2076-2077 (17.1.90). 

3. Sp.spm. fra Eli Arnstad om et ordnet sko
lemåltid i offentlig regi på bakgrunn av 
antakelse om at 100 000 skolebarn er feiler
nærte, S.tid. 2202-2203 (31.1.90). 

4. Sp.spm. fra Ruth K. Kleppe om tiltak for å 
sikre befolkningen rent drikkevann, S.tid. 
2690-2691 (21.3.90). 

5. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om det fore
byggende helsearbeid med vaksinasjoner 
blant ungdom, S.tid. 3187- 3188 (25 .4.90). 

6. Sp.spm. fra Kari Helliesen om når Regje
ringen vil legge fram ernæringsmeldin
gen, S .tid. 3400 (9.5.90). 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1277-1356 
(6.12.90). 
Budsjett-kap.: 

770 3770 Statens institutt for folkehelse 
771 3771 Statens institutt for strdlehygiene 
774 3774 Statens helseundersøkelser 
775 3775 Statens ernæringsråd 
776 3776 Statens tobakkskaderåd 
778 Andre forebyggende tiltak 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thorhild Widvey om når den 

nye ernæringsmeldingen vil bli lagt frem 
for Stortinget, S . tid. 2597 (6.3.91). 

2. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om ut
viklingen av astma- og allergiproblemene i 
befolkningen, S.tid. 2898- 2899 (10.4.91). 

3. Sp.spm. fra Jan Simonsen om planer om 
forbud mot røyking i egne røykerom på 
norske sykehus, S.tid. 3061 (17.4.91). 

4. Sp.spm. fra Jan Erik Få ne om å gjøre orga
nisasjonen Røykeringen til høringsinstans 
i saker vedrørende nye regler for røyking, 
S.tid. 3061-3062 (17.4.91). 

5. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om unde
rernæring hos eldre i Oslo, S.tid. 3100-3101 
(24.4.91). 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1459-1520 
(2.12.91). 
Budsjett-kap.: 

770 3770 Statens institutt for folkehelse 
771 3771 Statens institutt for strdlehygiene 
774 3774 Statens helseundersøkelser 
775 3775 Statens ernæringsrdd 
776 3776 Statens tobakkskaderdd 
778 Andre forebyggende tiltak 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om offentlig

gjøring av hemmeligstemplede rapporter 
om strålefaren i Finnmark etter sovjetiske 

atomprøvesprengninger, S.tid. 244-245 
(16.10.91). 

2. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om 
full faglig ytringsfrihet for Statens ernæ
ringsråd, S.tid. 951 (20.11.91). 

3. Sp.spm. fra Håkon Gulbrandsen om bruk 
av klordesinfisering av drikkevann, S.tid. 
1299-1300 (27.11.91). 

4. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om realisering 
av handlingsplan for barn og unge med 
astma, allergi og andre kroniske lunge
sjukdomar, S.tid. 2784-2785 (11.3.92). 

5. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om økning i 
antallet HIV-positive, og en omprøving av 
AIDS-politikken i Norge, S: tid. 2949-2951 
(25.3 .92). 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 11, S.tid. 1722-1780 
(30.11.92). 
Budsjett-kap.: 

710 3710 Statens institutt for folkehelse 
712 3712 Statens helseundersøkelser 
713 3713 Statens ernæringsrdd 
714 3714 Statens tobakkskaderdd 
715 3715 Statens strdlevern 
719 Andre forebyggende tiltak 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol

ketrygden for 1992 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. (Kap. 770 Sta
tens institutt for folkehelse - spesielle 
driftsutgifter.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1186, lnnst. S. 45, 
S .tid. 1782- 1783 (30.11.92). 

2.Utfordringer i helsefremmende og forebyg
gende arbeid. 
(Vedlegg: Etikk og forebygging, Lars Fjell 
Hansson. Særskilt vedlegg: NOU 1991: 10 
Flere gode leveår for alle. Leder Hans An
stad.) 
St.meld. 37, ref. S.tid. 3295 (19.4.93). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra 1bve Kari Viken om tiltak for 

å bedre innemiljøet for barn, S .tid. 529-530 
(21.10.92). 

2. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om å of
fentliggjøre alle omstendigheter omkring 
en lekkasje i atomreaktoren på Kjeller, og 
tiltak for å unngå flere ulykker, S.tid. 2455-
2456 (27 .1.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om legemidler m .v. og om endringer i 

visse andre lover som følge av EØS-avta
len. (Endr. i lover vedr. apotekvesen, næ
ringsmidler, alkohol, tobakk og helseper
sonell som følge av EØS-avtalens regler 
om fri bevegelse av varer, personer, tjenes
ter og kapital.) 
Ot.prp. 70 (1991-92), ref. O.tid. 567 (1991-
92), Innst. O. 8, O.tid. 120-137 (13.11.92), 
Besl. O. 19, L.tid. 7 (16.11.92). Lov av 4. de
sember 1992. 

2. Lov om vern mot smittsomme sykdommer 
(smi ttevemloven). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1990:2 Lov om 
vern mot smittsomme sykdommer (Smit
teloven). Børge Krogsrud og Christian 
Lerche.) 
Ot.prp. 91, ref. O. tid. 709 (19.5.93). 
(Ikke behandlet.) 
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FO~KETRYGD 

Omfatter bl.a.: Alderstrygd, arbeidsledighetstrygd, arbeidsløysestønad til fiskere og fangst
menn, dagpenger, folketrygdloven, grunnstønad, minstepensjoner. 
Se også: ELDREOMSORG, SOSIALVESEN, TRYGDER 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 

budsjetterminen 1990. («Den gule bok».) 
(Regjeringen Harlem Brundtlands for
slag.) 
(Vedlegg: Tabeller: Statsbudsjettet med
regnet folketrygden 1984-1990. Tabeller: 
Statsregnskapet medregnet folketrygden 
for l. halvår 1989. 3. Stillinger i staten.) 
St.prp. l, ref. S.tid. 71, Budsjett-innst. S. I 
(finansinnstillingen), S.tid. 373-553 (fi
nansdebatt 16.11.- 17.11.89). 

2. Endring av St. prp. nr. l om statsbudsjettet 
medregnet folketrygden for 1990. (Regje
ringen Syses budsjettforslag.) 
St. prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 298, Budsjett
innst. S . I (finansinnstillingen), S.tid. 373-
553 (finansdebatt 16.11.-17.11.89). 
(39 forslag- se forrige sak. Etter finansde
batten votertes over et mistillitsforslag fra 
Kjellbjørg Lunde. Forslaget ble ikke bifalt 
med 125 mot 16 stemmer.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1990, B. Fellesskatt til 
skattefordelingsfondet for 1990. C. Ter
minskatt på formue i og inntekt vunnet 
ved utvinning og rørledningstransport av 
petroleum for inntektsåret 1990. D. Avgif
ter o.a. til folketrygden for 1990 og E. Pro
duktavgift til folketrygden for fiskeri- og 
selfangstnæringen for 1990. 
(Vedlegg til St.prp. l , Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1987. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 373-544, 553-563 
(finansdebatt 16.11.-17.11.89) 
(29 forslag, hvorav l fra Solveig Torsvik 
om prosentsatsen for folketrygdtilskott 
fra kommunene bifalt. Denne satsen ble 
senere endret. Se KOMMUNENES ØKO
NOMI Il, 1.) 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 857-967 
(28 .11.89). 
Budsjett-kap.: 
2541 Dagpenger og stønad under ar

beidsløyse til fiskere og fangst
menn 

2542 Statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs m .v . 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 11, S.tid. 1261-1360 
(5.12.89). 
Budsjett-kap.: 
2601 Folketrygdens regionale organer 
2650 Sykepenger 
2670 Alderdom 

6. Saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1990. 
St.prp. l. Tillegg 13, ref. S.tid. 1619, Bud
sjett-innst. S. II (salderingsinnstilling), 
S.tid. 1860-1947 (salderingsdebatt 
20.12.89). 
(22 forslag- ingen bifalt.) 

7. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
for budsjett- terminen l . januar til 31. de
sember 1990. 
Budsjett-innst. S. III, S.tid. 1860-1947 
(20 .12 .89). 

n. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning til dagpenger og stø

nad under arbeidsledighet til fiskere og 
fangstmenn, kap. 2541. 
St.prp. 18, ref. S.tid. 72, Innst. S. 29, S.tid. 
764-766 (23.11.89). 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 



Folketrygd - 158-

1989. (Omgrupperinger- Oversikt over til
leggsbevilgninger vedtatt i løpet av året, 
og over folketrygdens utgifter og inntek
ter. Økt inntektsunderskudd.) 
St. prp. 38, ref. S.tid. 967, Innst. S. 50, S.tid. 
1362- 1363 (5.12.89). 

3. Forslag fra Inger-Marie Ytterhorn (John 
Alvheim) oversendt fra Odelstinget 5. de
sember 1989: «Stortinget ber Regjeringen 
endre reglene i folketrygden dit hen, at det 
klart fremgår at asylsøkere, flyktninger 
med familiemedlemmer først er å anse som 
medlemmer av folketrygden fra det tids
punkt de får oppholdstillatelse i Norge.» 
S.tid. 1791-1793 (19.12.89) og vedtatt sendt 
Regjeringen. (Jf. IV, 1.) 

4. Statsrekneskapen medrekna folketrygda 
for budsjett- terminen 1988. 
Vedlegg: l. Oversikter over statsregnska
pet for 1988. 2. Statens bevilgingsregn
skap. 3. Statens kapitalregnskap. m. m .) 
St.meld. 3, ref. S.tid. 564, Innst. S . 76, S .tid. 
1860- 1924 (salderingsdebatt 20.12.89). 

5. Ny saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1989. 
(Vedlegg: l. Oversikt over endringer i 
statsbudsjettet medregnet folketrygden 
1989. 2-5. Økning og nedsettelse av utgif
ter, og inntekter etter salderingen 20. de
sember 1988. 6. Oversikt over endringer i 
statens forretningsdrift. 7. Totale endrin
ger i forhold til s. nr (1988-89). 8 og 9. 
Oversikt over skatter, avgifter og statsbud
sjettet medregnet folketrygden 1989. 10. 
Utgifter 1.-3. kvartal1989 fordelt etter pro
gramområder.) 
St.prp. 50, ref. S.tid. 1619, Innst. S . 77, 
S.tid. 1860- 1928 (salderingsdebatt 
20.12.89). 

6. Sosialtrygdene 1984-88. 
St.meld. 15, ref. S.tid. 72, Innst. S. 84, S .tid. 
2243- 2256 (1.2.90). 

7. Regler om administrasjon av folketrygd
fondet og om forvaltning av midlene, revi
sjonm.v. 
(Vedlegg: l. Regler om administrasjon av 
folketrygdfondet og om forvaltning av 
midlene, revisjon m.v. 2. Brev av 27.1.89 
fra Hovedstyret for folketrygdfondet til 
Stortingets finanskomite.) 
St.prp. 51, ref. S.tid. 2037, Innst. S. 89, 
S.tid. 2401-2408 (15.2.90). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

8. Forslag fra Tor Mikkel Wara pva. FrP over
sendt fra Odelstinget 8. mai 1990: «Regje
ringen anmodes om å utrede et system 
hvor oljeinntekter over et grunnlovsfestet 
beløp ikke kan overføres statsbudsjettet, 
og at oljefondet og dets avkastning be
handles som en integrert del av et mer 

fondsbasert pensjonssystem under folke
trygden. 
Utredningen forelegges Stortinget i form 
av en melding.» 
S.tid. 3626-3627 (28.5.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET IV, sak 1.) 

9. Trygdeoppgjøret 1990. (Regulering av 
grunnbeløpet og satsene for særtillegg i 
folketrygden fra 1.5.90. Spørsmålene om 
likebehandling av samboende pensjonis
ter og pensjonistektepar, lavinntektstil
legg i pensjonssystemet, bostøtteordnin
gen for pensjonister.) 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.prp. 105, ref. S.tid. 3658, Innst. S. 239, 
S.tid. 4183-4200 (12 .6.90). 
(5 forslag fra Inger-Marie Ytterhorn pva. 
FrP og SV - ikke bifalt.) 

10. Statsrekneskapen medrekna folketrygda 
for budsjett-terminen 1989. 
(Vedlegg: l. Oversikter over statsrekne
skapen for 1989. 2. Statens bevilgningsrek
neskap. 3. Statens kapitalrekneskap.) 
St.meld. 3, ref. S .tid. 4110, Innst. S . nr. 271 
(ikke-beh.) S .tid. 4661 (28.9.90). 

Ill. Spørsmål: 
L Sp.spm. fra Kristin Halvorsen, framsatt av 

Magnar Sortåsløkken om oppheving av 
80-ukersregelen for hvor lenge arbeidsledi
ge kan motta arbeidsledighetstrygd, S.tid. 
2332-2333 (7 .2.90). 

2. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om for
søksprosjekt med finansiering av behand
ling ved somatiske sykehus ved innspa
ring i folketrygdens utgifter til sykepenger, 
s. tid. 2762 (28.3.90). 

3. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om endring 
av lovverket slik at asylsøkere over 67 år 
kan få pensjon og ikke bli henvist til sosial 
støtte, S.tid. 3186-3187 (25.4.90). 

4. Sp.spm. fra Ulf Guttormsen om øking av 
ferietillegget fra 9,5 % til 10,2 % for ar
beidsledige, S.tid. 3568 (16.5.90). 

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

ketrygd og i visse andre lover. (Sykepen
ger, fødselspermisjon, kontantstønad ved 
fødsel og adopsjon og endringer i ytelsene 
til etterlatte og ugifte, skilte eller separerte 
forsørgere, regler om trygd for asylsøkere, 
avvikling av særordningen pga. alder
domssvekkelse og forskriftshjemmel for 
fastsettelse av fri inntekt, trygderefusjon 
ved privat praksis uten avtale.) 
Ot.prp. 19, ref. O.tid. 5, Innst. O. 7, O.tid. 9-
21 (5.12.89), Besl. O. 3, L.tid. 3 (12.12.89). 
Lov av 15. desember 1989. 
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(6 forslag framsatt i Odelstinget, hvorav 5 
ikke bifalt og l fra John Alvheim sendt 
Stortinget- se Il, sak 3. l forslag i Lagtin
get- ikke bifalt.) 

2. Skatteopplegget for 1990 - Lovendringer. 
(Arbeidsgiveravgift på tilskudd til kollek
tive pensjonsordninger; trygdeavgift på 
naturalytelser og overskudd på utgifts
godtgjørelser, for privat barnepass - dag
mammavirksomhet.) 
Ot.prp. 11 , ref. O.tid. 5, Innst. O. 8, O. tid. 22-
34 (12.12.89), Besl. O. 8, L .tid. 5-7 (19.12.89). 
Lov av 22 . desember 1989. 
(l forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget- in
gen bifalt.) 
(Jf. neste sak og I, 1.) 

3. Tillegg til skatteopplegget for 1990 - Lov
endringer. (Overgangsordning ved innfø
ring av nye kriterier for sjømanns- og fis
kerfradrag; opphevelse av skattefritak for 
fødsels- og omsorgspenger til yrkesakti
ve.) 
Ot.prp. 20, ref. O.tid. 5, Innst. O. 8, O.tid. 22-
34 {12.12.89), Besl. O. 5-9, L.tid. 5-7 
(19.12.89). Lov av 22. desember 1989. 
(12 forslag i Odelstinget - hvorav l sendt 
Stortinget- se SKATTER Il, l. 5 forslag i 
Lagtinget - ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

4. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Ansvaret for arbeidsgiveravgift ved 
arbeidsutleie.) 
Ot.prp. 52, ref. O.tid. 127, Innst. O. 38, O. tid. 
192-196 (28.5.90), Besl. O. 48, L.tid. 20-21 
(5.6.90). Lov av 15. juni 1990. 

5. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om 
folketrygd, og i lov av 27. juni 1947 nr. 9 om 
tiltak til å fremme sysselsetting. (Endrin
ger i 80-ukersregelen for mottak av ar
beidsledighetstrygd; forenklet saksbe
handling av klagesaker på fylkesplan; for
skriftsfullmakter til departementet om 
bortfall av dagpenger; bortfall av dagpen
ger til gjenlevende ektefelle.) 
Ot.prp. 53, ref. O. tid. 141, Innst. O. 46, O. tid. 
256-266 (29.5.90), Besl. O. 59, L.tid. 24-25 
(5.6 .90). Lov av 15. juni 1990. 
(l forslag i Odelstinget fra SV- ikke bifalt. 
2 forslag i Lagtinget, l fra A og SV og l fra 
SV - ikke bifalt.) 

6. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12om fol
ketrygd og i visse andre lover. - Endringer 
i folketrygdens pensjonssystem. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
Ot.prp. 77, ref. O. tid. 443, Innst. O. 77 (ikke
beh.), O. tid. 444 (28.9 .90). 

1990-91 
l. Budsjett-saker: 

l. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
budsjetterminen 1991.(«Den gule bok)).) 
(Regjeringen Syses forslag.) 
(Vedlegg: l. Tabeller: Statsbudsjettet 
medregnet folketrygden 1986-1991. Tabel
ler: Statsregnskapet medregnet folketryg
den for l. halvår 1990. 3. Stillinger i staten.) 
St.prp. l, ref. S.tid. 31, Budsjett-innst. S . I 
(finansinnstillingen), S.tid. 771-941 (fi
nansdebatt 28.11.- 29.11.90). 
(34 forslag, hvorav 5 fra Kristin Halvorsen 
pva. SV og l fra Anders Aune - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. l forslag fra SV 
sendt kommunal- og miljøvernkomiteen -
se Il, sak 6. Resten ikke bifalt.) 

2. Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 
medregnet folketrygden for 1991. (Regje
ringen Harlem Brundtlands forslag.) 
St. prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 676, Budsjett
innst. S . I (finansinnstillingen), S .tid. 771-
941 (finansdebatt 28.11.-29.11.90). 
(34 forslag- se sak 1.) 

3. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1991, B. Fellesskatt til 
skattefordelingsfondet for 1991. C. Ter
minskatt på formue i og inntekt vunnet 

ved utvinning og rørledningstransport av 
petroleum for inntektsåret 1991. D. Avgif
ter o.a. til folketrygden for 1991 og E. Pro
duktavgift til folketrygden for fiskeri- og 
selfangstnæringen for 1991. (Vedlegg til 
St.prp. l Skatter og avgifter til statskas
sen: l. Skatteligningen for inntektsåret 
1988. 2. Oversikt over skatte- og avgifts
spørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S .tid. 771-950 (finans
debatt 28.11.- 29.11.90). 
(29 forslag, hvorav l trukket og l fra Arbei
derpartiet om tilskudd til folketrygden fra 
kommunesektoren- bifalt. 
Resten ikke bifalt.) 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S .tid. 1277-1356 
(6.12.90). 
Budsjett-kap.: 
2600 Trygdeetaten 
2650 Sykepenger 
2670 Alderdom 

5701 Diverse inntekter 
5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Kommunaldepartementet. 
(Stortinget ber Regjeringen om å legge 
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frem en vurdering av dagpengeordningen, 
inklusiv 80- ukersregelen, f.eks. i forbin
delse med salderingsproposisjonen.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1475-1570 
(10.12.90). 
Budsjett-kap.: 
2541 Dagpenger og stønad under ar

beidsløyse til fiskere og fangst
menn 

2542 Statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs m.v . 

6. Saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1991. (Spørsmålet om adgang 
for folketrygdfondet til å plassere midler i 
børsnoterte aksjer. Foreslåtte endringer i 
dagpengeordningen.) 
St.prp. l. Tillegg 9, ref. S.tid. 1570, Bud
sjett-innst. S. Il (salderingsinnstillingen), 
S.tid. 1908-2000 (salderingsdebatt 
20.12.90). 

7. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
for budsjett- terminen l. januar til 31. de
sember 1991. 
Budsjett-innst. S. Ill, S.tid. 2001 (20.12.90). 

8. Revidert nasjonalbudsjett 1991. (Noen 
perspektiver for utgiftene i folketrygdens 
pensjonssystem. Private pensjonsforsik
ringer; uførepensjoner; sykelønnsordnin
gen.) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3361, Budsjett-innst. 
S. IV, S.tid. 4374-4442 (20.6.91). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Statsrekneskapen medrekna folketrygda 

for budsjett- terminen 1989. 
(Vedlegg: l. Oversikter over statsrekne
skapet for 1989.2. Statens bevilgningsrek
neskap. 3. Statens kapitalrekneskap.) 
St.meld. 3 (1989-90), ref. S.tid. 4110 (1989-
90), Innst. S. 41, S.tid. 771-951 (finansde
batt 28.11.-29.11.90). 

2. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1990. (Omgrupperinger- Oversikt over til
leggsbevilgninger vedtatt i løpet av året, 
og over Folketrygdens utgifter og inntek
ter. Økt inntektsunderskudd.) 
St.prp. 25, ref. S.tid. 770, Innst. S. 51, S.tid. 
1356- 1357 (6.12.90). 

3. 5 forslag fra Inger-Marie Ytterhorn pva. 
FrP oversendt fra Odelstinget 14.12.90 om 
diverse endringer i folketrygden, yrkess
kadeforsikringen og om fødselspenger til 
yrkesaktive. 
S.tid. 1899-1900 (19.12.90) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, sak 1.) 

4. Ny saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1990. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg: l. Oversikt over 

endringer i statsbudsjettet medregnet fol
ketrygden 1990. 2.-3. Økning og nedsettel
se av utgifter, vedtatt eller foreslått etter 
salderingen 20. desember 1989. 4.-5. Øk
ning og nedsettelse av inntekter, vedtatt 
eller foreslått etter salderingen 20. desem
ber 1989. 6. Oversikt over endringer i sta
tens forretningsdrift. 7. Totale endringer i 
forhold til S. Ill 1989-90. 8. Oversikt over 
skatter og avgifter. 9. Oversikt over stats
budsjettet medregnet folketrygden for 
1990.) 
St.prp. 39, ref. S.tid. 1570, Innst. S. 76, 
S.tid. 1908- 1972 (salderingsdebatt 
20.12.90). 

5. Endringer i statsbudsjettet for 1991 i for
bindelse med indeksoppgjørene januar 
1991 m.v. (Indeksoppgjør for pensjonis
ter.) 
(Vedlegg: 1.-2. Protokoll, møte i Arbeidsgi
veravdelingen 11. og 13. januar 1990, på 
grunnlag av indeksklausulen i gjeldende 
hovedtariffavtale. 3. Protokoll fra forhand
lingsmøte mellom statens og jordbrukets 
forhandlingsutvalg 16. januar 1991. 4. Pro
tokoll fra forhandlings-/drøftingsmøtet 
mellom Staten på den ene side og FFO, 
NPF og LO på den annen side. 5. Tabell -
minstepensjon for enslige og ektepar og 
grunnbeløpet. Endring i realverdi, 1970-
1990.) 
St.prp. 42, ref. S .tid. 2097, Innst. S. 98, 
S.tid. 2630- 2664 (7 .3.91). 
(5 forslag- ingen bifalt) 

6. Forslag fra Kristin Halvorsen på vegne av 
Sosialistisk Ver1streparti datert 29. novem
ber 1990 om å oppheve 80- ukers regelen 
for utbetaling av arbeidsløshetstrygd fra l. 
januar 1991. (Forslaget ble fremmet under 
finansdebatten og sendt kommunal- og 
miljøvemkomiteen. Forslaget ble videre
sendt til Arbeids- og administrasjonsde
partementet hvor det ble innarbeidet i Ot. 
prp. 23.) 
Innst. S. 114, S.tid. 3135 (30.4.91) og ved
lagt protokollen. 
(Jf. I, l; Il, 8; IV, 3 og SOSIALVESEN II, 
sak 1.) 

7. Forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad 
pva. Sp og SV oversendt fra Odelstinget 
30. april1991: «Stortinget ber Regjeringen 
fremme forslag om en frivillig førtidspen
sjonering for arbeidstakere som etter fylte 
60 år har vært arbeidsledig i 80 uker eller 
mer.» 
S .tid. 3251-3252 (7.5.91) og sendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, sak 3.) 

8. Forslag fra Kristin Halvorsen pva. SV 
oversendt fra Odelstinget 30. april 1991: 
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«Stortinget ber Regjeringen fremme for
slag som tar sikte på å oppheve 80-ukers re
gelen.» 
S.tid. 3251-3253 (7 .5.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 6 og IV, 3.) 

9. Forslag fra Kristin Halvorsen pva. SV 
oversendt fra Odelstinget 30. april 1991: 
«Stortinget ber Regjeringen fremme for
slag som tar sikte på at arbeidsløse opp
rettholder førstegangs dagpenger sd lenge 
de er ledige, og at dagpengene justeres i 
takt med endringer i grunnbeløpet.>> 
S.tid. 3251-3253 (7 .5.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. IV, sak 3.) 

10. Forslag fra Kristin Halvorsen pva. SV 
oversendt fra Odelstinget 30. april 1991: 
«Stortinget ber Regjeringen fremme for
slag om at forsørgertillegget pr. barn pr. 
dag økes til kr 60.» 
S.tid. 3251-3253 (7.5.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. IV, sak 3.) 

11. Retningslinjer for årleg regulering av 
grunnbeløpet i folketrygda . 
(Vedlegg: Tabellvedlegg. Særskilt ved
legg: NOU 1990: 8 Regulering av Folke
trygdens grunnbeløp. Leder Alfred Kval
heim.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 2885, Innst. S. 140, 
S .tid. 3409- 3419 (23.5.91). 
(4 forslag- ingen bifalt, hvorav l forslag fra 
FrP om utsettelse av behandlingen.) 

12. Trygdeoppgjøret 1991. (Regulering av 
grunnbeløpet og satsene for særtillegg i 
folketrygden fra 1.5.91; spørsmål om like
behandling av samboende pensjonister og 
pensjonistektepar; øking av trygd til unge 
uføre.} 
(Vedlegg: Tabellvedlegg. Sluttprotokoll 
for forhandlinger/drøftinger mellom Re
gjeringen og FFO, NPF og LO om regule
ring av pensjonen fra 1.5.91. Protokoll fra 
møte i arbeidsgruppen mellom NPF, FFO, 
LO, AAD, SOS og FIN.) 
St.prp. 78, ref. S.tid. 3361, Innst. S. 157, 
S.tid. 3665-3688 (4.6.91). 
(7 forslag, hvorav 4 ikke bifalt, 2 forslag 
trukket og l forslag fra John Alvheim pva. 
FrP sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 
(Jf. IV, sakene 4 og 5.) 

13. Statsrekneskapen medrekna folketrygda 
for budsjett- terminen 1990. 
(Vedlegg: l. Oversikter over statsregnska
pet for 1990. Il. Statens bevilgningsregn
skap. Ill. Statens kapitalregnskap. IV. 
Svalbardregnskapet. V. Inntektskrav. VI. 
Garantiansvar. VII. Tilsagnsfullmakter. 
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VIII. Bestillingsfullmakter. IX. Statens 
aksjeinteresser. X. Offentlige fond.) 
St.meld. 3, ref. S.tid. 3906 (10.6.91), og ved
tatt ikke behandlet av dette Storting. 

14. Forslag fra Thea Knutsen pva. H og FrP 
oversendt fra Odelstinget 4. juni 1991: 
«Det henstilles til Regjeringen å legge 
frem flere forslag fra NOU 1990:17 Uføre
pensjon, i en prioritert rekkefølge i forbin
delse med bebudet stortingsmelding.» 
S.tid. 4061 (13.6.91). 
(Jf. IV, sak 4.) 

15. Adgang for Folketrygdfondet til å plassere 
i aksjer m . v . (Tidligere vedtak om plasse
ring av fondsmidler i bank oppheves.) 
St.prp. 69, ref. S.tid. 3135, Innst. S. 228, 
S.tid. 4472- 4482 (20.6.91). 
(l forslag fra A, FrP og Aune-lista om plas
sering i aksjer- bifaltes.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Roger Gudmundseth om å hin

dre at det blir skapt usikkerhet om folke
trygden i fremtiden, S.tid. 73-74 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Jan Elv heim om påstander om 
misbruk av ordningen «Arbeid for trygd>> 
innen fiskeindustrien, S. tid. 92 (10.10.90). 

3. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om lov
endringsforslag som stiller samboende 
pensjonister og pensjonistektepar likt med 
hensyn til pensjon m.v., S.tid. 2068-2069 
(16.1.91). 

4. Sp.spm. fra Thea Knutzen om rapport om 
statens lovtolkning når det gjelder sam
ordning mellom offentlig tjenestepensjon 
og tilleggspensjon fra folketrygden, S. tid. 
2596 (6.3.91). 

5. Sp.spm. fra Marie Brenden om endring i 
rutiner for utbetaling av stønad til ar
beidsledige før høytider, S. tid. 2692-2693 
(13.3.91). 

6. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om inn
sparingstiltaka i folketrygda som får kon
sekvensar for tusener av pensjonistar, og 
svekkjer trua på folketrygda, S.tid. 3278-
3279 (8.5.91). 

7. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om det 
kompliserte regelverket for folketrygden, 
som gjør det vanskelig å forstå konsekven
ser av endringer i trygden, S.tid. 3279-3280 
(8.5.91). 

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

ketrygd og i visse andre lover. - Endringer 
i folketrygdens pensjonssystem. (Finansie
ring og avgrensing. Inntektsprøving av 
forsørgertillegg og alderspensjon mellom 
67 og 70 år, endringer i folketrygdens til
leggspensjon.) 
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(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
Ot.prp. 77 (1989-90), ref. O.tid. 443 (1989-
90), Innst. O. 11, O.tid. 125-163 (14.12 .90), 
Besl. O. 8, L.tid. 9-10 (20.12 .90). Lov av 21. 
desember 1990. 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om fol
ketrygd og i visse andre lover. (Oppfølging 
av sykelønnsutredningen og uførepen
sjonsutredningen. Fødselpermisjon 2 uker 
før fødsel, bruk av folketrygdmidler til 
kjøp av behandlingskapasitet, strengere 
krav til uførepensjon, pensjonspoeng for 
pleie av barn, eldre, syke og funksjons
hemmede, forbedring av tilleggspensjon 
for fødte/unge uføre, finansiering av tryg
deutgifter ved yrkesskade og trafikkska
de, avvikling av kompensasjonstillegget, 
overføring av tilskudd og refusjon for poli
klinisk virksomhet til statsbudsjettet. 
Besteårsregelen.) 
Ot.prp. 3, ref. O.tid. 4, Innst. O. 11, O.tid. 
125-163 (14.12.90), Besl. O. 8, L .tid. 9-10 
(20.12.90). Lov av 21. desember 1990. 
(10 forlag, hvorav 2 fra H, FrP, KrF og Sp 
bifalt, og 5 forslag fra FrP sendt Stortinget 
-se Il, sak 1.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12om 
folketrygd. (Kap. 4. Stønad under arbeids
løyse; reduksjon i oppholdsperioden for 
stønad til 13 uker; endring i beregnings
grunnlaget for dagpenger i 2. stønadspe
riode; oppheving av forsørgertillegg.) 

Ot.prp. 23, ref. O. tid. 231, Innst. O. 38, O.tid. 
380-405 (30.4.91), Besl. O. 47, L.tid. 21-22 
(7.5.91). Lov av 10. mai 1991. 
(6 forslag i Odelstinget sendt Stortinget, 
hvorav 2 fra R. Q . Haarstad pva. Sp og SV 
se REGJERINGEN OVERSENDT I, l fra 
FrP og 4 fra SV- ikke bifalt. 
(Jf. 11, sakene 6 til 10 og SOSIALVESEN 
Il, sakene l og 4.) 

4. Midlertidig lov om kompensasjonstillegg 
til ytelser fra folketrygden og i lov om end
ringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om folke
trygd. (Oppfølging av sluttprotokoll om 
trygdeoppgjøret; forbedring av tilleggs
pensjon for unge uføre; tiltak for å begren
se tilgangen på uførepensjonister.) 
Ot.prp. 62, ref. O.tid. 418, Innst. O. 66, O.tid. 
484-495 (4.6.91), Besl. O. 62 og 63, L.tid. 26 
(13.6.91). Lov av 14. juni 1991. 
(1 forslag fra Thea Knutzen pva. H og FrP 
sendt Stortinget - se Il, sak 14. 2 forslag, 
henholdsvis fra H og FrP, og fra FrP, SV 
og KrF, framsatt i Odelstinget og Lagtin
get- ikke bifalt.) (Jf. I, 8 og Il, 12.) 

5. Forslag fra Borghild Røyseland og Kåre 
Gjønnes om lov om endring i lov av 17. ju
ni 1966 nr. 12 om folketrygd. (Likt grunn
beløp for pensjonistektepar som for sam
boende pensjonister.) 
Dok. 8:46, ref. O. tid. 418, Innst. O. 58, O.tid. 
495-497 (4.6.91). 
(Forslaget, med tilslutning fra FrP, bleik
ke bifalt.) 
(Jf. Il, sak 12.) 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
budsjetterminen 1992.(«Den gule bok».) 
(Vedlegg: l. Tabeller: Statsbudsjettet 
medregnet folketrygden 1986-1992. Tabel
ler: Statsregnskapet medregnet folketryg
den for l. halvår 1990 og 1991. 3. Stillinger i 
staten.) 
St.prp. l, ref. S.tid. 32, Budsjett-innst. S . I 
(finansinnstillingen), S .tid. 431-621 (fi
nansdebatt 6.11.-7.11.91). 

2. A. Stortingets skattevedtak for inntekts
året 1992 med unntak av kapittel 5. B. Fel
lesskatt til skattefordelingsfondet for inn
tektsåret 1992, C. C02-avgift i petroleums
virksomheten på kontinentalsokkelen for 
inntektsåret 1992. D. Avgifter o.a. til folke
trygden for 1992 og E. Produktavgift til 
folketrygden for fiskeri- og selfangstnæ
ringen for 1992. 

(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l . Skatteligningen for inn
tektsåret 1989. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S .tid . 431-630 (finans
debatt 6.11.-7.11.91). 
(21 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kommunaldepartementet, 
Arbeids- og administrasjonsdepartemen
tet og Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1305-1396 
(28.11.91). 
Budsjett-kap.: 
2540 Stønad under arbeidsløyse til fis

kere og fangstmenn 
2541 Dagpenger 
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved 

konkurs m.v. 
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(l forslag fra A og KrF sendt Regjeringen
se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1459-1520 
(2.12.91). 
Budsjett-kap.: 
2600 Trygdeetaten 
2650 Sykepenger 
2670 Alderdom 

5701 Diverse inntekter 
(Jf. IV, sak 2.) 

5. Endringer av bevilgningsforslagene for 
1992 under enkelte kapitler under Sosial
departementet og Justisdepartementet. 
(Kap. 2600 Trygdeetaten, redusert bev. 
pga. forsinket overføring av bidragsinnk
reving.) 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 11. Tillegg l, S.tid. 1832-1833 
(12.12.91). 

6. Saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1992. 
St.prp. l. Tillegg 13, ref. S.tid. 1781, Bud
sjett-innst. S. Il (salderingsinnstillingen), 
S.tid. 1985-2075 (salderingsdebatt 
19.12.91). 

7. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
for budsjett-terminen l. januar til 31. de
sember 1991. 
Budsjett-innst. S. Ill, S.tid. 1985, 2075 
(19.12.91). 
(Presidenten ber om at Stortingets kontor 
får fullmakt til å rette opp eventuelle 
trykkfeil som måtte finnes i innstillingen.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Askøy kommune, sender uttalelse datert 7. 

oktober 1991 vedrørende BO-ukers reglene 
for arbeidsledige. 
Ref. S .tid. 305 (21.10.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt finanskomiteen og kommunal- og 
miljøvernkomiteen til orientering i sam
svar med Presidentskapets beslutning av 
25.10.91.) 

2. Endringer i bevilgninger under program
områdene 29. Sosiale formål, 30. Helse
vern og 33. Arbeidsliv i statsbudsjettet for 
terminen 1991. (Kap. 2541 Dagpenger og 
kap. 2542 Statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 846, Innst. S. 46, S.tid. 
1772 
(9.12.91). 

3. Forslag fra John Alvheim pva. FrP over
sendt fra Odelstinget 2. desember 1991: 
«Stortinget ber Regjeringen vurdere inn
føring av overgangsregler med garantiord
ning for de pensjonistene som går ned i 

ytelse på grunn av tilbakevending til de 
gamle reglene for forsørgertillegg.» 
S.tid. 1832 (12.12.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. IV, sak l.) 

4. Forslag fra John Alvheim pva. FrP over
sendt fra Odelstinget 2. desember 1991: 
«Stortinget ber Regjeringen fremme for
slag til endring av sykelønnsordningen 
med innføring av 2 karensdager på en slik 
måte at hele besparelsen tilfaller Folke
trygden.» 
S.tid. 1832 (12.12.91). 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, sak 1.) 

5. Endringer i bevilgninger under program
områdene 29. Sosiale formål, 30. Helsevern 
og 33. Arbeidsliv i statsbudsjettet for ter
minen 1991. (Omgrupperinger - oversikt 
over tilleggsbevilgninger vedtatt i løpet av 
året, og over Folketrygdens utgifter og 
inntekter.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 846, Innst. S . 63, S.tid. 
1836-1840 (12.12.91). 

6. Statsrekneskapen medrekna folketrygda 
for budsjett-terminen 1990. 
(Vedlegg: I. Oversikter over statsregnska
pet for 1990. Il. Statens bevilgningsregn
skap. Ill. Statens kapitalregnskap. IV. 
Svalbardregnskapet. V. Inntektskrav. VI. 
Garantiansvar. VII. Tilsagnsfullmakter. 
VIII. Bestillingsfullmakter. IX. Statens 
aksjeinteresser. X. Offentlige fond). 
St.meld. 3 (1990-91), ref. S.tid. 32, Innst. S. 
66, S.tid. 1981 (19.12.91). 

7. Ny saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1991 . (Vedlegg: l. Oversikt 
over endringer i statsbudsjettet 
medregnet folketrygden 1991. 2.-3. Øking 
og nedsettelse av utgifter, vedtatt eller fo
reslått etter salderingen 20. desember 
1990. 4.-5. Øking og nedsettelse av inntek
ter, vedtatt eller foreslått etter salderingen 
20. desember 1990. 6 . Oversikt over endrin
ger i statens forretningsdrift. 7. Totale end
ringer i forhold til S. Ill (1990-91). 8. Over
sikt over skatter og avgifter. 9. Oversikt 
over statsbudsjettet medregnet folketryg
den for budsjetterminen 1991.) 
St.prp. 41, ref. S.tid. 1521, Innst. S. 79, 
S.tid. 1981-1984 (19.12.91). 

8. Forslag fra Per Aunet pva. SV oversendt 
fra Odelstinget 17. mars 1992: «Stortinget 
ber Regjeringa fremje forslag om at BO-ve
kers regelen opphevast frå den tid Kongen 
bestemmer. 
S.tid. 2917 (24.3 .92). (Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 3.) 

9. Forslag fra Marie Lovise Widnes pva. SV 
oversendt fra Odelstinget 2. juni 1992: 
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«Stortinget bed Regjeringa oppheva lov 
om inntektsprøving av forsørgjartillegg.» 
S.tid. 4146 (16.6.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

10. Trygdeoppgjøret 1992. (Regulering av 
grunnbeløpet i folketrygden fra 1.5.92, 
hev. til øking i sluttpoengtallet for unge 
uføre født før 1945, hev. til endring i al
dersgrensen for unge uføre, økning av bo
tilskuddet for pensjonister, endret hev. til 
AFP-pensjon og krigspensjonering, endr. 
hev. på statsbudsjettet 1992.) 
(Vedlegg: l. Tabeller over ytelser fra folke
trygden og 
antall pensjonister m.v. 2. Spesialbestilte 
tabeller fra Statistisk sentralbyrås inn
tekts- og formueundersøkelsen for 1990 
med tilleggsutvalg av uførepensjonister. 3. 
Sluttprotokoll fra forhandlingene/drøftin
gene mellom Regjeringen og Norsk Pen
sjonistforbund, Funksjonshemmedes Fel
lesorganisasjon og Landsorganisasjonen i 
Norge om regulering av grunnbeløpet i 
folketrygden og andre pensjonsytelser pr. 
l. mai 1992.) 
St.prp. 106, ref. S.tid. 3825, Innst. S. 212, 
S.tid. 4202-4211 (17.6.92). (2 forslag ikke bi
falt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Reidar Johansen om forholdet 

mellom Rikstrygdeverket og Sosialdepar
tementets tall angående fiskernes sosiale 
ordninger og inndekning av disse, S.tid. 
335-336 (23.10.91). 

2. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om for
håndsgodkjenning ved trygdekontoret av 
bruk av kolesterolsenkende midler, S.tid. 
956 (20.11.91). 
(Jf. sak 9.) 

3. Sp.spm. fra Per Sævik om nekting av dag
pengar til adventistar i Moss fordi dei av 
religiøse grunnar ikkje kan arbeide på 
laurdagar, S.tid. 1952 (18.12.91). 

4. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om arbeidskon
torer som har 
flere måneders ventetid for utbetaling av 
arbeidsledighetstrygd, S.tid. 1953-1954 
(18.12.91). 

5. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om bruk av 
«Arbeid for trygd»-ordningen som fører til 
at faglærte sies opp og arbeid utføres av 
ufaglærte på tiltak, S.tid. 2202-2203 
(29.1.92). 

6. Sp.spm. fra Anne Aakervik om hvorvidt 
arbeidsledige kan forlate landet og samti
dig motta dagpenger, ved en EØS-avtale, 
S.tid. 2204 (29.1.92). 

7. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om ord
ningen med refusjon fra folketrygden til 

privatpraktiserende leger, som fører til 
store geografiske forskjeller, S.tid. 2305-
2306 (5.2.92). 

8. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om 
samordning av private pensjonsforsikrin
ger med folketrygden ved inntektsprøving 
av forsørgertillegget, S.tid. 2476 (12.2.92). 

9. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om rett tillø
na arbeid for pensjonistar, S.tid. 2767-
2768 (11.3.92). 

10. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om pro
blem for pensjonistar når trygda vert utbe
talt den 20. i månaden, mens rekningar 
har betalingsfrist den 15., S.tid. 3092-3093 
(1.4.92). 

11. Sp.spn1. fra Aud Gaundal om omfanget av 
ordning med gavepensjon ved innskrenk
ning i bedrifter! S.tid. 3186-3187 (8.4.92). 

12. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om Re
gjeringens holdning til tilleggspensjon 
fremtiden, S.tid. 3936-3937 (10.6.92). 

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

folketrygd. (Justering av forsørgertillegget 
til dagpengene; forskottsutbetaling av stø
nad ved jul/nyttår og påske.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 12, O.tid. 
115-116 (14.11.91), Besl. O. 7, L. tid. 8 
(19.11.91). Lov av 22. november 1991. 
(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget- in
gen bifalt.) 

2. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12om fol
ketrygd og i visse andre lover. (Redusert 
dekningsgrad for sykepenger i inaktive 
perioder og bortfall under varetektsfengs
ling; utvidet rett til sykepenger ved delta
kelse på foreldrekurs; utvidelse av stø
nadsperioden for fødselpenger; avvikling 
av stønad til hjelp i huset; forbedring av 
tilleggspensjon til uføre født før 1945; jus
tering av av uføregraden for selvstendig 
næringsdrivende med pensjonsgivende 
inntekt og for personer som er dels yrkes
aktive/dels hjemmearbeidende; inntekts
prøving av forsørgertillegg; beregning av 
kapitalisert yrkesskadeerstatning; utset
telse av avvikling av Trygdekontorenes 
Landsforening; økning av laveste pen
sjonsgrunnlag i krigspensjoneringen. 
Ot.prp. 5, ref. O.tid. 26, Innst. O. 15, O.tid. 
145-154 (2.12.91), Besl. O. 14, L.tid. 13-15 
(12.12.91), Besl. L. 2, O.tid. 192 (16.12.91), 
Besl. O. 26, ref. L.tid. 18 (19.12.91). 
Lov av 20. desember 1991. 
(11 forslag i Ot., hvorav 7 ikke bifalt, 3 fru 
FrP og l fra SV sendt Stortinget. 5 forslag i 
Lt., hvorav l om oppretting av teknisk feil 
bifalt (lagtingsanmerkning). Anmerknin-
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gen enstemmig bifalt i Ot. ved 2. gangs be
handling.) 
(Jf. I, sak 4 og Il, sakene 3 og 4.) 

3. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om 
folketrygd, og i lov av 27. juni 1947 nr. 9 om 
tiltak til å fremme sysselsetting. (Dispensa
sjon fra 80-u.kersregelen for 
dagpenger for ytterligere 13 uker på visse 
vilkår.) 
Ot.prp. 32, ref. O. tid. 272, lnnst. O. 43, O.tid. 
338-349 (17 .3.92), Besl. O. 53, L. tid. 32 
(24.3.92). Lov av 27. mars 1992. (l forslag i 
Odelstinget fra Per Aunet pva. SV sendt 
Stortinget (ikke bifalt). 

l forslag i Lagtinget fra H og FrP ikke bi
falt.) 
(Jf. Il, 8.) 

4. Forslag fra Inger-Marie Ytterhom om lov 
om endring i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om 
folketrygd (fjerning av§ 7-8 a nr. 2 c.) (Pri
vat pensjonsforsikring ved inntektsprø
ving av forsørgertillegg.) 
Dok. 8:16, ref. O.tid. 313, Innst. O. 70, O.tid. 
615-620 (2.6.92) og avvist. 
(Forslaget pva. FrP og KrF- ikke bifalt. 
l forslag fra Marie Lovise Widnes pva. SV
sendt Stortinget og avvist.) 
(Jf. Il, 9.) 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
budsjetterminen 1993.(«Den gule bok».) 
(Vedlegg: l. Tabeller: Statsbudsjettet 
medregnet folketrygden 1987-1993. 2. Ta
beller: Statsregnskapet medregnet folke
trygden for l. halvår 1991 og 1992. 3. Stil
linger i staten.) 
St.prp. l, ref. S.tid. 32, Budsjett-innst. S. I 
(finansinnstillingen), S.tid. 769-946 (fi
nansdebatt 2.11.- 3.11.92). 

2. A. Stortingets skattevedtak for inntekts
året 1993, G. Avgifter o.a. til folketrygden 
for 1993 og H. Produktavgift til folketryg
den for fiskeri-, hval- og selfangstnærin
gen for 1993. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1990. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 769-939, 946-956 
(finansdebatt 2.11.-3.11.92). 
(19 forslag- ingen bifalt.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kommunaldepartementet, 
Arbeids- og administrasjonsdepartemen
tet og Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap.: 
2540 Stønad under arbeidsløyse til fis

kere og fangstmenn 
2541 Dagpenger 
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved 

konkurs m.v. 
4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1722-1780 
(30.11.92). 

Budsjett-kap.: 
2600 Trygdeetaten 
2650 Syke.penger 
2670 Alderdom 

5701 Diverse inntekter 
5. Saldering av statsbudsjettet medregnet 

folketrygden 1993. (Tiltakspakke for næ
ringslivet ved bl.a. redusert arbeidsgiver
avgiftssats; produktavgift på fiskeri-, hval
og selfangstnæringen.) 
(Vedlegg: 1.-4. Økning og nedsettelse av 
utgifter og inntekter foreslått etter bud
sjettframlegget 6. oktober 1992. 5.-6. Øk
ning og nedsettelse av utgifter under Stor
tingets budsjettbehandling. 7. Totale end
ringer i forhold til St.prp. l (Gul bok) for 
1992-93. 8. Oversikt over skatter og avgif
ter. 9. Oversikt over saldert budsjett 1993.) 
St.prp. l. Tillegg 11, ref. S.tid. 2029, Bud
sjett-innst. S. Il (salderingsinnstillingen), 
S.tid. 2254-2374 (salderingsdebatt 
18.12.92). 
(130 forslag hvorav 6 bifalt, henholdsvis l 
fra A og FrP og 5 fra A, KrF og Sp om bl.a. 
gradert moms/lovfestet momskompensa
sjon. l forslag fraK. Halvorsen pva. SV, 
KrF og Sp-se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

6. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
for budsjett- terminen l. januar til 31. de
sember 1993. 
Budsjett-innst. S. Ill, S.tid. 2254, 2374 
(18.12.92). 

D. Alminnelige saker: 
l. Statsrekneskapen medrekna folketrygda 

for budsjett-terminen 1991. 
(Vedlegg: I. Oversikter over statsregnska
pet for 1991. Il. Statens bevilgningsregn-
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skap. Ill. Statens kapitalregnskap. IV. 
Svalbardregnskapet. V. Inntektskrav. VI. 
Garan tiansvar. VII. Tilsagnsfullmakter. 
VIII. Bestillingsfullmakter. IX. Statens 
aksjeinteresser. X . Offentlige fond.) 
St.meld. 3 (1991-92), ref. S .tid. 3945 (1991-
92), Innst. S. 6, S.tid. 34 (7 .10.92). 

2. Endringer i bevilgninger under program
områdene 29. Sosiale formål, 30. Helse
vern og 33. Arbeidsliv i statsbudsjettet for 
terminen 1992. (Kap. 2541 Dagpenger og 
kap. 2542 Statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs.) 
St.prp. 17, ref. S .tid. 1186, Innst. S. 41, 
S.tid. 1577- 1615, 1662 (26.11.92). 

3. Endringer i bevilgninger under program
områdene 29. Sosiale formål og 30. Helse
vern på statsbudsjettet for 1992. (Omgrup
peringer - oversikt over tilleggsbevilgnin
ger vedtatt i løpet av året, og over Folke
trygdens utgifter og inntekter.) 
St. prp. 17, ref. S .tid. 1186, Innst . S . 44, 
S.tid. 1780- 1782 (30.11.92}. 

4. Ny saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1992. 
(Vedlegg: l . Oversikt over endringer i 
statsbudsjettet medregnet folketrygden 
1992. 2.-3. Økning og nedsettelse av utgif
ter, vedtatt eller foreslått etter salderingen 
19. desember 1991. 4.-5. Økning og nedset
telse av inntekter, vedtatt eller foreslått et
ter salderingen 19. desember 1991. 6. Over
sikt over endringer i statens forretnings
drift. 7. Totale endringer i forhold til S Ill 
(1991-92). 8. Oversikt over skatter og avgif
ter. 9. Oversikt over statsbudsjettet med
regnet folketrygden for budsjetterminen 
1992.) 
St.prp. 33, ref. S .tid. 1783, Innst. S. 85, 
S .tid. 2254-2322 (18.12.92). 

5. Svar på forslag m .v. oversendt fra Stortin
get uten realitetsvotering til Regjeringen 
2. halvår 1992. 
Dok. 3B, ref. S.tid. 2970, Innst. S. 119, 
S.tid. 3263-3265 (19.4.93). 
(l forslag fra Carl I. Hagen om å sende l 
forslag om folketrygdbevis til videre be
handling i fagkomite- bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

6. Forslag fra Inger-Marie Ytterhom om inn
føring av etfolketrygdbevis. (Forslag nr. 37 
i Dok. 3B.) 
Innst. S. 187! S.tid. 4387-4388 (10.6 .93) og 
avvist. 
(Forslag fra FrP om at saken vedlegges 
protokollen- ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

7. Statsrekneskapen med rekna folketrygda 
for budsjett- terminen 1992. 
St.meld. 3, ref. S.tid. 4502 (14.6.93) og ved
tatt ikke behandlet av dette Storting. 

8. Trygdeoppgjøret 1993. 
(Vedlegg: l. Tabeller- minstepensjon for 
enslige og ektepar og grunnbeløpet. En
dring i realverdi 1979-1992 m .m. 2. Slutt
protokoll fra forhandlingene mellom Re
gjeringen og NPF, FFO og LO om regule
ring av grunnbeløpet i folketrygden og 
andre pensjonsytelser pr. l. mai 1993.) 
St.prp. 86, ref. S .tid. 4074, lnnst. S. 235, 
S.tid. 4685- 4695 (16.6.93). 
(l forslag ikke bifalt.) 

9. Forslag fra Eilef A. Meland pva. SV over
sendt fra Odelstinget 15. juni 1993: «Stor
tinget ber Regjeringen legge fram forslag 
om innføring av en ekstra arbeidsgiverav
gift på 3 pst. på inntekt av overtidsarbeid 
med virkning fra l. november 1993.» 
S .tid. 4838 (18.6 .93) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

10. Forslag fra Tora Aasland Houg pva. SV 
oversendt fra Odelstinget 4. juni 1993: 
«Inntekt opptjent ved deltakelse på tiltak 
skal regnes med i kvalifiseringskravet for 
opptjening av nye dagpengerettigheter.>> 
S tid. 4937 (2 .9.93) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4 .) 

11. Forslag fra Tora Aasland Houg pva. SV 
oversendt fra Odelstinget 4. juni 1993: 
«Det anmodes om at Regjeringen - i sam
band med den bebudede gjennomgangen 
av dagpengeordningen - vurdere en (mid
lertidig) opphevelse av den såkalte 80-
ukersregelen. » 

S .tid. 4938 (2.9.93) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(Jf. IV, 4.) 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om 

hvorvidt tilleggspensjon fra folketrygden 
er en rettighet eller en sosial ytelse, S .tid. 
1264-1265 (18.11.92). 

2. Sp.spm. fra Steinar Maribo om arbeidslø
se som taper dagpenger etter deltakelse 
på kurs ved Drammen Tekniske Fagskole. 
(Trukket tilbake), S.tid. 1565 (25.11.92). , 

3. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om 
bortfall av folketrygdens forsørgertillegg 
pga. privat pensjonsforsikring, og hvor
vidt dette anses som behovsprøving eller 
samordning, S.tid. 2783 (17 .2.93). 

4. Sp.spm. fra Reidar Johansen om fylkesar
beidskontorenes avslag på søknader om 
dagpenger i jule- og nyttårs helga ved per
mitteringer i fiskeindustrien, S. tid. 2925-
2926 (10.3.93). 

5. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om bedre 
informasjon om samordning av ytelser fra 
folketrygden og offentlige pensjonskasser 
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når ektefeller begge hever folketrygdpen
sjon mellom 67 og 70 år, S.tid. 3326-3327 
(21.4.93). 

6. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om antallet 
personer som mottar langtidsytelser fra 
folketrygden, S.tid. 3727-3728 (12.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov l 7. juni 1966 nr. 12 om fol

ketrygd. (Trygdedekning, pensjonsopptje
ning og pensjonsberegning for personer 
med utenlandsopphold i yrkesaktiv al
der.) 
Ot.prp. 99 (1991-92), ref. O.tid. 1064 (1991-
92), Innst. O. 9, O.tid. 120-140 (13.11.92), 
Besl. O. 20, L. tid. 7 (16.11.92). Lov av 27. no
vember 1992. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

2. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12om 
folketrygd. (Regler og satser for arbeidsle
dighetstrygdens forsørgertillegg fastsettes 
av departementet.) 
Ot.prp. 30, ref. O.tid. 276, Innst. O. 46, O.tid. 
315-316 (14.12.92), Besl. O. 42, L.tid. 20 
{21.12.92). Lov av 8. januar 1993. 
(l forslag ikke bifalt.) 

3. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om fol
ketrygd (innstramming i reglene for dag
penger under arbeidsløyse). 
Ot.prp. 62, ref. O.tid. 578, Innst. O. 112, 
O.tid. 725-732 (25.5.93), Besl. O. 112, L.tid. 
65 (3.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(2 forslag i Odelstinget ikke bifalt.) 

4. Endringerilov 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak 

til å fremme sysselsetting og lov l 7. juni 
1966 nr. 12 om folketrygd. (Hjemmel for å 
iverksette og organisere arbeidsmarkeds
tiltak og for å fastsette lønn og om forhol
det mellom tiltakslønn og dagpenger.) 
Ot.prp. 96, ref. O.tid. 708, Innst. O. 134, 
O.tid. 1009-1011 (4.6.93), Besl. O. 146, L.tid. 
84 (9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(2 forslag i Odelstinget fra Tora Aasland 
Houg pva. SV sendt Stortinget - se Il, sa
kene 10 og 11. 

5. Endringer i skatteloven m.fl. (AFP-pensjo
nister- justeringer av skattebegrensnings
regelen og sluttvederlag; skattefri ulempe
godtgjøring for FN-personell i Somalia; 
summarisk fellesoppgjør fra arbeidsgiver; 
innberetningsregler for forsikringsselska
per; ekstra arbeidsgiveravgift på særlig 
høye lønninger; beskatning av buskap.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 4.6.93 fra sti
pendiat Jens Petter Berg, Institutt for 
rettsinformatikk, til finanskomiteen. 2. 
Svarbrev av 10.6.93 fra Finansdepartemen
tet til finanskomiteen v/Johan C. Løken.) 
Ot.prp. 100, ref. O.tid. 706-707, Innst. O. 
142, O.tid. 1035-1044 (15.6.93), Besl. O. 150-
154, L.tid. 86-89 (18.6.93). Lov av 18. juni 
1993. 
(9 forslag i Odelstinget, hvorav 2 sendt 
Stortinget (ikke bifalt): l fra H og FrP og l 
fra SV. Øvrige ikke bifalt. 5 forslag i Lag
tinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 9 og STATSBUDSJETTET I, 35 og 
Il, 8.) 
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FORBRUKERSAKER 

Omfatter bl.a.: Angrefristloven, avbetalingskjøp, avbetalingsloven, forbrukerkjøpstvistloven, 
~orbruke:om_budet, Forbrukerrådet, forbruksforskning, gjeldsordningsloven, kjøpsloven, stemp
ltngslovgwntng, varekontroll, varemerking. 
Se også: HANDEL, VAREHANDEL 

1989-90 

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. 570-629 
(20.11.89). 
Budsjett-kap.: 

922 Støtte til forskningsinstitutter og 
utviklingsprogrammer 

1560 4560 Forbrukerrddet 
1562 4562 Positiv miljømerking 
1566 4566 Forbruksforskning 
1568 Forbrukerombudet 
1570 4570 Prisdirektoratet og Statens pristil

syn 
5306 Tilbakebetaling av abonnentldn 

Il. Alminnelige saker: 
l . Forbrukerpolitikken. 

(Vedlegg: A. Oversikt over råd og utvalg 
som i dag har medlemmer fra pris- og for
brukermyndighetene. B . Effektiv rente på 
boliglån og forbrukerlån. Statens pristil
syns undersøkelser. C. Vedtekter for For
brukerrådet og tilknyttede organer. D. 
Kontroll med markedsføring.) 
St.meld. 9. 
(Jf. Trukket tilbake ved St.meld. 18.) 

2. Tilbakekalling av St.meld. nr. 9 (1989-90) 
om forbrukerpolitikken. 
St.meld. 18, ref. S.tid. 72, Innst. S. 6, S.tid. 
264 (31.10.89). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om endring 

av ordningen med prisavtalerefusjon for 
brystprotese, S. tid. 325-326 (8 .11.89). 

2. Sp.spm. fra Laila Kaland om lovforslag 
som gir effektivt rettsvern ved kjøp av fast 
eigedom, S .tid. 992-993 (29 .11.89). 

3. Sp.spm. fra Eli Arnstad, framsatt av Bjørg 
Eikum Tang om manglende kontroll med 
omsetningen av antikke norske møbler, 
S.tid. 1668-1669 (13.12 .89). 

4. Sp.spm. fra Edvard Grimstad, framsatt av 
Kari I. Botterud om å hindre kjøp og leie 
av ulovlige utenlandske voldsvideofilmer 
via postordrefirmaer, S.tid. 2054-2055 
(10.1.90). 

5. Sp.spm. fra Karin Lian om å bedre for
brukerrepresentasjonen i internasjonale 
standardiseringskomiteer, S.tid. 2087-
2088 (17 .1.90). 

6. Sp.spm. fra Karin Lian om samordning 
av tilsyn med fjernsynsreklamen og tilsy
net med annen reklame, S.tid. 2223 
(31.1.90). 

7. Sp.spm. fra Eli Arnstad om varemerking 
av kosmetiske produkter som er testet på 
dyr. (Trukket tilbake), S.tid. 2383 (14.2.90). 

8. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om varemer
king av kosmetiske produkter som er testet 
på dyr, S.tid. 2511 (7 .3.90). 

9. Sp.spm. fra Sylvia Kristin Brustad om 
nedleggelse av utvalg til å foreslå tiltak for 
å motvirke reklamepress mot barn og ung
dom, på bakgrunn av planen om et rekla
mefinansiert TV2, S.tid. 2591-2593 
(14 .3.90). 

10. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om Forbruker
ombudets forbud mot såkalte «Casino
show», S.tid. 3935-3936 (6.6.90). 
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1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1002 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

860 3860 Forbrukerrd.det 
862 Positiv miljømerking 
866 3866 Forbruksforskning 
868 Forbrukerombudet 
869 Produktsikkerhet 

1570 4570 Prisdirektoratet og Statens pristil
syn 

(l forslag fra H og KrF om reduksjon på 
kap 860 bifalt) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Holten om oppretting av 

klagenemnd for behandling av saker som 
gjelder finansieringsselskapenes rente- og 
inkassopolitikk, S.tid. 2075-2077 (16.1.91). 

2. Sp.spm. fra Karin Lian om Storebrand 
forsikringsselskap som har tvunget kun
der til å erstatte tapte bilstereoer hos en 
bestemt forhandler, S.tid. 2508- 2509 
(20.2.91). 

3. Sp.spm. fra Jørgen Kosmo, framsatt av Ka
rin Lian om rettslige tiltak mot omgåelse 

av kjøpslovens forbrukervern, S.tid. 2579-
2580 (6.3.91). 

4. Sp.spm. fra Karin Lian om oppbygging 
av veiledningsapparat på kommunalt nivå 
for å forebygge og hjelpe ved gjeldsproble
mer, S.tid. 2907-2908 (10.4.91). 

5. Sp.spm. fra Marit Rotnes om bedring av 
tilbudet av miljøvennlige varer, S.tid. 
3076-3077 (17 .4.91). 

6. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om opprett
holdelse av kompetanse og innsats etter 
nedlegging av Statens pristilsyn, S. tid. 
3454-3455 (29.5 .91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 28. april 1978 nr. 18 om be

handling av forbrukerkjøpstvister. (Utvi
delse av forbrukertvistutvalgets arbeids
område til å omfatte håndverkertjenester.) 
Ot.prp. 61, ref. O. tid. 408, Innst. O. 54, O. tid. 
465 (30.5.91), Besl. O. 59, L.tid. 24 (6.6.91). 
Lov av 14. juni 1991. 

2. Endring i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kon
troll med markedsføring og avtalevilkår. 
(Adgang for Forbrukerombudet til å brin
ge prinsipielle saker inn for Markedsrådet; 
utvidelse av Forbrukerombudets kompe
tanse til også å omfatte tilsyn med TV-re
klame.) 
Ot.prp. 60, ref. O.tid. 408, Innst. O. 61, O. tid. 
611-612 (7 .6.91), Besl. O. 75, L.tid. 31 
(13.6.91). Lov av 20. juni 1991. 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 691-747 
(14.11.91). 
Budsjett-kap.: 

860 3860 Forbrukerrd.det 
862 Positiv miljømerking 
866 3866 Forbruksforskning 
868 Forbrukerombudet 
869 Produktsikkerhet 

1570 4570 Prisdirektoratet og Statens pristil
syn 

U. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Børre Rønningen om strakstil

tak for gjeldstynga husstandar m.v. 

S.tid. 3482-3500 (7 .5.92). 
(9 forslag, hvorav 6 fra Børre Rønningen 
pva. SV og 2 fra Solveig Sollie pva. KrF 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. l forslag ikke bifalt.) 

2. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet 1992 
under Barne- og familiedepartementet og 
Justis- og politidepartementet. Om lov om 
frivillig og tvungen gjeldsordning for pri
vatpersoner (Gjeldsordningsloven). 
St.prp. 104, ref. S.tid. 3804, Innst. S. 226, 
S.tid. 4361-4426 (19.6.92). 
( 4 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per Aunet om merking og 

maksimalgrenser for bruk av stoffet for
maldehyd i klær og tekstiler, S. tid. 250 
(16.10.91). 
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2. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om styrking av 
forbrukernes representasjon i GATT-ho
vedkvarteret og andre fora hvor 
landbrukspolitikk diskuteres, S .tid. 323-
324 (23.10.91). 

3. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om 
merking av produkter som er fremstilt ved 
genteknologi, S .tid. 1607- 1608 (4.12.91). 

4. Sp.spm. fra Odd Holten om sikring av for
brukernes interesser etter UNI Store
brands oppkjøp, som medfører økt tapsri
siko og egenkapitalbehov, S.tid. 1620-1621 
(4.12.91). 

5. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om et kun
stauksjonsfirma som driver villedende re
klame om kvalitet og pris på sine varer, 
S.tid. 2147-2148 (15.1.92). 

6. Sp.spm. fra Karin Lian om fremdrift i det 
fellesnordiske tiltak for positiv miljømer
king av forbruksvarer, S .tid. 2641-2642 
(19.2.92). 

7. Sp.spm. fra Marit Rotnes om utvidelse av 
gjeldsrådgivertilbudet ved forbrukerkon
torene, S.tid. 2721-2722 (26 .2.92). 

8. Sp.spm. fra Per Eggum Mauseth om en 
rettshjelpsordning slik at folk med store 
gjeldsproblemer kan få fri advokatbi
stand, S .tid. 2885-2886 (18.3 .92). 

9. Sp.spm. fra Per Eggum Mauseth om LOs 

forslag til tiltak for folk med store gjelds
problemer, blant annet et statsgarantert 
lån, S .tid. 2895-2896 (18.3.92). 

10. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om psy
kiske belastninger for barn som følge av 
gjeldsproblemer i barnefamilier, S. tid. 
2897-2898 (18.3.92). 

11. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om grunnar for 
å innføre kvoteregulering på syklar, og 
korleis ein kan unngå prisauke, S .tid. 
3098-3099 (1.4.92). 

12 . Sp.spm. fra Solveig Sollie om å legge fler
tallet av nye rådgivningsstillinger til de 
økonomiske rådgivningskontorene i stedet 
for til Husbanken, S .tid. 3349 (29.4.92). 

13. Sp.spm. fra Odd Holten om krav til pålite
lig statistikk for gjeldsutviklingens om
fang til enhver tid, S.tid. 3799-3800 
(27 .5.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Frivillig og tvungen gjeldsordning for pri

vatpersoner (gjeldsordningsloven). 
Ot.prp. 81, ref. O.tid. 566, lnnst. O. 90, O.tid. 
920-953 (15 .6.92), Besl. O. 126, L .tid. 72 
(19.6.92) . Lov av 17. juli 1992. 
(11 forslag i Odelstinget - ingen bifalt.) 
(Jf. Il, 2 og DEN NORSKE STATS HUS
BANK IV, 1.) 

1992-93 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1013 
(4.11.92). 
Budsjett-kap.: 

860 3860 Forbrukerrddet 
861 Forbrukspolitisk forskning, inter

nasjonalt samarbeid m.m. 
862 Positiv miljømerking 
866 3866 Statens institutt for forbruksforsk

ning 
868 Forbrukerombudet 
869 Produktsikkerhet 

1570 4570 Prisdirektoratet og Statens pristil
syn 

11. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Erna Solberg, Annelise Høegh 

og Harald Ellefsen om å endre lov om mar
kedsføring. (Oppheving av forbudet mot 
tilgift og utlodning.) 

(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 11.11.92 
fra Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet.) 
Dok. 8:49 (1991-92), ref. S.tid. 32-33, lnnst. 
S . 47, S. tid. 1959-1961 (4.12 .92) og vedtatt 
sendt Regjeringen. 
(Forslaget ble mot H og Fr P sine stemmer 
ikke bifalt.) 

2. Interp. fra Karin Lian om forsterket for
brukerpolitisk innsats. 
S.tid. 4075-4089 (2.6.93). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om stat 

eller kommunes plikter i tilfeller hvor per
soner med gjeldsproblemer risikerer å mis
te boligen, S.tid. 1567-1568 (25.11.92). 

2. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om gjeld på 
kjøpekort som øydelegg økonomien for 
mange låglønte, S.tid. 1570-1571 (25.11.92). 

3. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om ei 
ordning for å kunne reservera seg mot 
gruppereklame distribuert gjennom post
kassa, S.tid. 2092-2093 (9.12.92). 

4. Sp.spm. fra Solveig Sollie om å etablere 
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nødvendig rådgivningstjeneste for perso
ner med gjeldsproblemer, S. tid. 2583-2584 
(3 .2.93). 

5. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om forskjells
behandling ved praktisering av gjeldsord
ningsloven, f.eks. utelukkelse pga. ar
beidsløshet, S.tid. 2960-2961 (17.3.93). 

6. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om enerett 
for Landbrukssamvirket til å servere mat 
på kommunal grunn under OL på Lille
hammer. (Trukket tilbake), S.tid. 2961 
(17 .3.93). 

7. Sp.spm. fra Solveig Sollie om gjeldsord
ningsloven fungerer etter forutsetningene, 
S.tid. 3992-3993 (26.5 .93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 24. mars 1972 nr. 11 om 

angrefrist ved visse avtaler om forbruker
kjøp m.m. (angrefristloven). (EØS-tilpas
ning.) (Utvidelse til å omfatte ytelse av tje
nester - EFs dørsalgdirektiv.) 
Ot.prp. 80 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 19, O.tid. 100-102 (12.11.92), 
Besl. O. 15, L. tid. 6 (16 .11.92). Lov av 18. de
sember 1992. 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Endring i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kon
troll med markedsføring og avtalevilkår. 
(Tilpassing til ny kringkastingslov for For
brukerombudets tilsyn med reklame i 
kringkasting.) 

Ot.prp. 16, ref. O. tid. 239, Innst. O. 33, O. tid. 
272-273 (4.12.92}, Besl. O. 35, L.tid. 16 
(8.12.92). Lov av 18. desember 1992. 

3. Endring i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig 
og tvungen gjeldsordning for privatperso
ner (gjeldsordningsloven). 
(Dekning for straffebøter og erstatnings
og oppreisningskrav etter en straffbar 
handling.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Svarbrev av 
8.2.93 fra Barne- og familiedepartementet 
til finanskomiteen vedr. behandling av er
statningskrav og av 10.2.93 om ny formule
ring av lovparagraf.) 
Ot.prp. 33, ref. O.tid. 396, Innst. O. 63, O.tid. 
467-471 (25.2.93), Besl. O. 77, L .tid. 36 
(10 .3.93). Lov av 2. april 1993. 

4. Endringer i lov 29. mai 1953 nr. l om rett 
for handverkarar o.a. til å selja ting som ik
kje vert henta. (Salgsrettloven. Avkorting 
av frist for å selge varer.) 
Ot.prp. 42, ref. O. tid. 461, Innst. O. 74, O. tid. 
599-600 (29.4.93), Besl. O. 90, L.tid. 57 
( 4.5.93). Lov av 4. juni 1993. 

5. Endring i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om pro
duktkontroll. (Vern om personsikkerhet i 
forbindelse med forbrukertjenester - hel
seskader.) 
Ot.prp. 50, ref. O. tid. 491, Innst. O. 86, O. tid. 
647-648 (11.5.93), Besl. O. 97 , L.tid. 61 
(19.5.93). Lov av 11. juni 1993. 
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FORSIKRING 

Omfatter bl.a.: Forsikringsavtaleloven, forsikringsselskaper. 
Se også: BANKER, FINANSER, SOSIALVESEN 

1989-90 
Il. Alminnelige saker: 

l. Strukturpolitikken på finansmarkedet . 
(Omdanning av gjensidige forsikringssel
skaper til aksjeselskaper; restriktiv ad
gang til fusjoner.) 
St.meld. 31, ref. S .tid. 2396, Innst. S. 169, 
S.tid. 3498- 3534 (15.5.90). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om tolknin

gen av forsikringsplikten for familiebe
drifter, S.tid. 1670 (13.12.89). 

2. Sp.spm. fra Lodve Solholm om undertak
sering av eigedomar frå forsikringsselska
pa si side når det gjeld brannforsikring, 
S.tid. 2325 (7 .2.90). 

3. Sp.spm. fra Karita Bekkemellem, framsatt 
av Olav Akselsen om initiativ overfor fyl
keskommunene for å forbedre forsikrings
ordningene for elever i videregående skole, 
S.tid. 2687 (21.3.90). 

4. Sp.spm. fra Steinar Maribo om skattefra
drag i ektefelles inntekt ved tegning av 
privat pensjonsforsikring for hjemmear
beidende, S.tid. 2765-2766 (28.3.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i finansinstitusjonsloven 1988 

(lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansierings
virksomhet og finansinstitusjoner) og i 
visse andre lover - Omdannelse av finans
institusjoner m.v. (Omdannelser til aksje
selskap; høyeste kreditt; plassering i ak
sjer; økt aksjonærinnflytelse og avvikling 
av ordningen med offentlig oppnevnte re
presentanter; utlendingers eierandel; be
skatning av Samvirke; spørsmål om fu
sjon mellom UNI og Storebrand.) 
Ot.prp. 42 , ref. O.tid. 101, Innst. O. 44, O.tid. 
196-224 (28.5.90), Besl. O. 52, L.tid. 21-23 
(5.6.90). Lov av 15. juni 1990. 
(6 forslag i Odelstinget- ingen bifalt. 3 for
slag i Lagtinget- ingen bifalt.) (Jf. II, 1.) 

1990-91 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Tove Kari Viken og Syver Ber

ge om adgang til utbetaling av private 
pensjonsforsikringer fra fylte 62 år for en
kelte selvstendig næringsdrivende. 
Dok. 8:22, ref. S.tid. 2682, Innst. S. 208 (ik
ke-beh.), S . tid. 4227-4228 (18.6.91). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om en aksjo

nærgruppe i Forenede Forsikring som 
neglisjerer departementets pålegg om å re
dusere sine eierinteresser, S.tid. 2370-2371 
(13.2 .91). 

2. Sp.spm. fra Karin Lian om Storebrand 
forsikringsselskap som har tvunget kun
der til å erstatte tapte bilstereoer hos en 
bestemt forhandler, S .tid. 2508- 2509 
(20.2.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finan

sieringsvirksomhet og finansinstitusjoner 
(Samvirkegruppen A/S). 
Ot.prp. 16, ref. O.tid. 123, Innst. O. 33, O.bd. 
311-316 (14.3.91), Besl. O. 42, L.tid. 18-19 
(21.3.91). Lov av 5. april1991. 
(l forslag- ikke bifalt.) 
(Jf. STATSBANKER IV, 1.) 
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1991-92 
Il. Alminnelige saker: 

l. Sør-Trøndelag fylkeskommune sender ut
talelse datert 17. januar 1992 vedrørende 
eventuelt oppkjøp av Forenede i Trond
heim. 
Ref. S.tid. 2195 {28.1.92), og vedlagt proto
kollen. 

2. Forslag fra Tove Kari Viken og Syver Ber
ge om adgang til utbetaling av private 
pensjonsforsikringer fra fylte 62 år for en
kelte selvstendig næringsdrivende. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: brev av 10.12.91 
fra sosialministeren og fraksjonsmerkna
der fra finanskomiteen og sosialkomiteen 
som er forelagt utkast til innst.) 
Dok. 8:22 (1990-91), ref. S.tid. 2682 (1990-
91), Innst. S. 84, S.tid. 2429-2430 (11.2.92). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Thea Knutzen, Per-Kristian 
Foss og Johan C. Løken om å åpne for pen
sjonssparing i bank (på linje med pen
sjonssparing med skattefordel i forsik
ring). 
Dok. 8:1, ref. S.tid. 59, Innst. S. 120, S .tid. 
2918-2928 (24.3.92). 
(Forslaget ble avvist.) 

4. Oppfølging av orkanskader på Vestlandet 
og Trøndelag og erstatningsutbetalinger 
til kommuner og fylkeskommuner m . v. 
(Vedlegg til innst.: l. Svarbrev av 21.5.92 
fra Kommunaldepartementet på spørsmål 
fra kommunal- og miljøvernkomiteen. 2. 
Svarbrev av 1.6.92 fra Kommunaldeparte
mentet vedr. forholdet til Konsesjonsav
giftsfondet.) 
St.prp. 74, ref. S.tid. 3180, lnnst. S. 183, 
S.tid. 3896-3903 (5.6.92). 

m . Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om konse

sjon til UNI Storebrand for kjøp av en stor 
eierandel i Skandia og eventuelt salg av 
Vesta, S.tid. 246-247 (16.10 .91). 

2. Sp.spm. fra Sylvia Kristin Brustad om 
forsikringsselskapet Vestas diskrimine
ring av unge bileiere ved beregning av for
sikringspremie, S.tid. 960-961 (20.11.91). 

3. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om egen 
ansvarsforsikring for utlånte elektriske 
rullestoler for funksjonshemmede, S.tid. 
1296 (27 .11.91). 

4. Sp.spm. fra Anders Au ne om pålegg til for
sikringsselskapene om å halvere garanti-

tiden for pensjonsforsikringer tegnet på 
grunnlag av engangspremie, S.tid. 1612-
1613 (4.12 .91). 

5. Sp.spm. fra Odd Holten om sikring av for
brukernes interesser etter UNI Store
brands oppkjøp, som medfører økt tapsri
siko og egenkapitalbehov, S.tid. 1620-1621 
(4.12.91). 

6. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om re
duksjon i erstatningssummane etter or
kanskadane på Nord-Vestlandet og uvisse 
om bidrag frå staten, S.tid. 2765-2766 
(11.3.92). 

7. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om å forsik
re at staten gjennom Statoil ikke vil bidra 
med hjelp til UNI Storebrand til overtakel
se av selskapet Skandia, S.tid. 2897 
(18.3.92). 

8. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om Oslo le
gevakts kartlegging av whiplash-skadde 
hvor de som deltar er valgt fordi de er for
sikret i et av de forsikringsselskapene som 
finansierer undersøkelsen. (Trukket tilba
ke), S.tid. 3196 (8.4.92). 

9. Sp.spm. fra Petter Bjørheim, framsatt av 
Alf Morten Bakken om saksbehandlingen 
ved søknad om konsesjon for å drive for
sikringsselskap fra Bilistenes Eget Sel
skap, S. tid. 3196-3197 (8.4.92). 

10. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup, framsatt 
av Dag Christopher Weberg om a-konto ut
betaling av erstatningsbeløp etter orkan
herjingene på Nord-Vestlandet før fullført 
opprydding, S.tid. 3536 (13.5.92). 

11. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om for
sikringsselskapet Vesta og Volvat Medi
sinske Senter som sikrar behandling til 
folk i høge stillingar utanom helsekøane, 
S.tid. 3835-3836 (3.6.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om 

finansieringsvirksomhet og finansinstitu
sjoner og visse andre lover. (Om finans
konsern). 
Ot.prp. 2, ref. O.tid. 3, Innst. O. 8, O.tid. 127-
139 (22.11.91), Besl. O. 11, L.tid. 10-11 
(26.11.91). Lov av 6. desember 1991. 
(4 forslag fra Tor Mikkel Wara pva. FrP, H 
og KrF, ikke bifalt. l forslag fra Gudmund 
Restad pva. Sp - enstemmig bifalt.) 
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1992-93 

Il. Alminnelige saker: 
l. Garanti for styreansvar for medlemmene 

av administrasjonsstyret i UNI Storebrand 
AS under offentlig administrasjon. 
St.prp. 126 (1991-92), ref. S .tid. 4484 (1991-
92), Innst. S. 7, S.tid. 45-47 (7 .10.92). 

2. Najonalbudsjettet 1993 - Kap. 7 Krisen i 
UNI Storebrand AS - en foreløpig oriente
ring. 
St.meld. l, ref. S.tid. 32, Innst. S. 20, S.tid. 
611-635 (23.10.92) og vedlagt protokollen. 
(Jf. neste sak og sak 6.) 

3. Forslag fra Carl I. Hagen, Tor Mikkel Wara 
og Steinar Maribo om offentlig gransking 
av UN!/ Storebrand- skandalen. 
Dok. 8:50 (1991-92), ref. S.tid. 32, Innst. S. 
20, S .tid. 611-635 (23.10.92) og vedlagt pro
tokollen. 
(Jf. forrige sak.) 

4. Forslag fra Per-Kristian Foss, Harald Ellef
sen og Ema Solberg om trygghet for egen 
pensjonsforsikring etter skatteloven og 
trygghet for privat tjenestepensjonsforsik
ring. 
Dok. 8:6, ref. S.tid. 1667-1668, Innst. S. 82, 
S.tid. 2254-2318 (salderingsdebatt 18.12.92) 
og avvist. 
(l forslag fra A, SV og Sp om avvisning bi
falt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 3.) 

5. Interp. fra Anneliese Dørum om å medvir
ke til at lovverk og forsikringsselskapenes 
praksis bedre sikrer skadelidte etter na
turkatastrofer. 
S.tid. 3928-3937 (24.5.93). 

6. Utviklingen i UNI Storebrand og myndig
hetenes rolle. 
(Vedlegg: A . Utdrag fra Administrasjons
styrets rapport 11.12.92. B. Gransknings
utvalgets kapittel Ill. C. Utdrag fra Oslo 
Børs' rapport 16.3.93. D. Kredittilsynets 
brev 5.4.93. E . Norges Banks brev 1.4.93. F. 
Administrasjonsstyrets brev 1.4.93. G. 
Prisdirektoratets brev 23.3.93. H. Oslo 
Børs' brev 19.3.93. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1993:9 UNI Store
brand og myndighetene. Granskningsut
valgets rapport. Leder Erling Sandene. 
Vedlegg til innst.: l. Kronologisk oversikt 
over sentrale dokumenter og hendelser i 
forbindelse med myndighetenes rolle i til
knytning til fusjonssaken UNI og Store
brand og konsernets kjøp av Skandia-ak
sjer. 2.-14. Brevveksling mellom medlem
mer av finanskomiteen og Finansdeparte
mentet vedr. spørsmål i tilknytning til 
meldingen.) 
St.meld. 45, ref. S.tid. 3892, Innst. S. 213, 

S.tid. 4228-4302 (8.6.93) og vedlagt proto
kollen. 
(Mistillitsforslag fra Per Kristian Foss pva. 
H og FrP ikke bifalt med 104 mot 57 stem
mer.) 
(Jf. Il, 2.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Aud-Inger Aure om forsik

ringsselskapenes priser på yrkesskadefor
sikring, hvor småbedrifter betaler flere 
ganger mer enn andre bedrifter, S.tid. 536-
537 (21.10.92). 

2. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om nye 
forskrifter for private pensjonsforsikrin
ger, som berører 250 000 kunder, S.tid. 
701-702 {28.10.92). 

3. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om Finansde
partementets bestemmelse om at premie
fond som er innbetalt for å sikre forsik
ringstakers ektefelle skal inndras, S.tid. 
1255-1256 (18.11.92). 

4. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om nye for
skrifter for utbetalinger fra private pen
sjonsordninger og tjenestepensjonsordnin
ger, S.tid. 1256-1258 (18.11.92). 

5. Sp.spm. fra Inger Pedersen om forsik
ringsselskapers praksis med å utpeke lege 
som skadelidte må framstille seg for ved 
erstatningskrav, S.tid. 2383 (13.1.93). 

6. Sp.spm. fra Marit Rotnes om forsikrings
oppgjør ved naturskader, i lys av erfarin
ger etter orkanen nyttåret 1992, S.tid. 2384-
2385 (13.1.93). 

7. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om avkor
ting av forsikringsoppgjør etter orkanen 
på Vestlandet i fjor, S. tid. 2423-2424 
(20.1.93). 

8. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om 
bortfall av folketrygdens forsørgertillegg 
pga. privat pensjonsforsikring, og hvor
vidt dette anses som behovsprøving eller 
samordning, S.tid. 2783 (17.2.93). 

9. Sp.spm. fra Karin Lian om forsikringssel
skapers praktisering av flyttereglene for 
individuelle forsikringskontrakter, og å 
gjøre kontrakter og kontoutskrifter mer 
forståelige, S.tid. 2878-2879 (24.2.93). 

10. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om å gi ar
beidsgivere flere selskaper å velge mellom 
ved tegning av yrkesskadeforsikring ved å 
åpne for megling til utlandet, S.tid. 2879-
2880 (24.2 .93). 

11. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om størrelsen 
på honorarer til de tre styremedlemmene i 
UNI Storebrands administrasjonsstyre, 
S.tid. 2957-2959 (17 .3.93). 
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L2. Sp.spm. fra Peter Angelsen om økonomisk 
kompensasjon for pålegg om tegning av 
krigsforsikring for hvalfangstskuter etter 
sabotasjehandlinger, S.tid. 2969-2970 
(17.3.93). 

L3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om avtalen 
mellom Norges Forsikringsforbund og 
Falken om et landsomfattende sykkelre
gister, S.tid. 3328-3329 (21.4.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om lovvalg i forsikring, lov om gjen

nomføring i norsk rett av EØS-avtalens 
vedlegg V punkt 2. om fri bevegelighet for 
arbeidstakere m.v. innenfor EØS og lov 
om endringer i enkelte lover som følge av 
EØS-avtalen. 
Ot.prp. 72 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92}, Innst. O. 21, O.tid. 103-120 (13.11.92), 
Besl. O. 16, 18, L.tid. 6-7 (16.11.92). Lov av 
27. november 1992. 

2. Endringer i visse lover på Finansdeparte
mentets omrdde (EØS-tilpasning). (Endr. i 
forsikringsvirksomhetsloven; Oppretthol
delse av separasjon mellom kredittforsik
ring og annen skadeforsikring.) 
Ot.prp. 85 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 23, O.tid. 219-238 (17.11.92), 

Besl. O. 27, L.tid. 10 (23.11.92}. Lov av 4. de
sember 1992. 

3. Gevinstbeskatning for inntektsåret 1992 av 
børsnoterte aksjer som eies av livsforsik
ringsselskaper. 
Ot.prp. 37, ref. O. tid. 412, Innst. O. 65, O. tid. 
462-467 (25.2.93), Besl. O. 76, L.tid. 36 
(10.3.93}. Lov av 26. mars 1993. 
(l forslag i Odelstinget og l Lagtinget- ik
ke bifalt.) 

4. Endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om fi
nansieringsvirksomhet og finansinstitu
sjoner. 
(Dispensasjon fra eierbegrensningsregler 
og stemmerettsbegrensningsregler for 
utenlandske enkeltaksjonærer, harmoni
sering av regelverket for utenlandske og 
norske aksjonærer, UNI Storebrand.} 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 26.3.93 fra Fi
nansdepartementet, statsråden, til finans
komiteen. 2. Brev av 31.3.93 til Ingrid I. 
Willoch.) 
Ot.prp. 46, ref. O.tid. 491, lnnst. O. 75, O.tid. 
549-577 (20.4.93), Besl. O. 87, L. tid. 55-56 
(27.4.93}. Lov av 14. mai 1993. 
(l utsettelsesforslag fra SV ikke bifalt. l 
forslag i Odelstinget fra FrP ikke bifalt. l 
forslag i Lagtinget fra SV, Sp og KrF ikke 
bifalt.) 
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FORSVAR 

Omfatter bl.a.: Det frivillige skyttervesen, Etterretningstjenesten, flym.useum, Forsvarets om
budsmann, Forsvarets overkommando m/underliggende avdelinger, Heimevernet, Kystvakten, 
militære anlegg, militære flyruter, repetisjonsøvelser, sikkerhetspolitikk, skytefelt, vertslandsav
taler, våpengrener. 
Se også: ATOMVÅPEN, FORSVARSMATERIELL, MILITÆRT PERSONELL, NATO (MILI
TÆRTEKNISKE SPM), NATO (POLITISKE SPM) 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 767-818 
(24.11.89). 
Budsjett-kap.: 

42 Forsvarets ombudsmannsnemnd 
150 Handels- og skipsfartsberedskap 

171 O 471 O Fellesinstitusjoner under Forsvars
departementet og fellesutgifter 

1730 4730 Forsvarets overkommando med 
underlagte ledd 

1740 4740 Forvaltningsorganer 
1790 Kystvakten 
4799 Andre inntekter utenfra 
2462 Statens kantiner 
(23 forslag hvorav l fra Ingvald Godal pva. 
H, KrF og Sp, om styrking av øvingsakti
viteten bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger m.v. under for

svarsbudsjettet for 1989. (Omgrupperinger 
på grunn av endringer i budsjettforutset
ningene, prøveordning med gratisreiser 
med NSB for vernepliktige i uniform, inn
tekter av salg av overvåkingsfly og under
vannsbåter.) 
St.prp. 30, ref. S.tid. 372, lnnst. S. 34, S.tid. 
818-820 (24.11.89). 

2. Valg av medlemmer til Forsvarets om
budsmannsnemnd og Ombudsmanns
nemnda for sivile tjenestepliktige. 
Innst. S. 64, S.tid. 1796 (19.12.89). 

3. Amot kommune sender brev datert 15. fe
bruar 1990 med uttalelse om forsvarsbud
sjettet. 
Ref. S.tid. 2471 (21.2.90), og vedlagt proto
kollen. 

4. Brev fra Vest-Agder fylkeskommune datert 
20. april1990 med uttalelse om Stortingets 
fremtidige behandling av innstillingen om 
Forsvarets musikk. 
Ref. S.tid. 3390 (7 .5.90), og vedlagt proto
kollen. 

5. Ombudsmannsnemnda for Forsvarets inn
beretning om virksomheten i tiden l. janu
ar- 31. desember 1989. 
(Vedlegg: Instruks for Forsvarets ombuds
mannsnemnd.) 
Dok. 5, ref. S.tid. 2751, Innst. S. 155, S.tid. 
3659-3660 (29.5.90). 

6. A skipa Vernepliktsverket. 
St.prp. 92, ref. S.tid. 3534, Innst. S. 200, 
S.tid. 4015-4024 (7.6.90). 
(2 forslag om lokalisering til henholdsvis 
Hamar og Harstad - ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 2.) 

7. Forslag fra Rolf Ketil Bjørn og Paul Chaf
fey om den vertslandsavtale som det er 
planer om å inngå med USA. 
Dok. 8:30, ref. S.tid. 2637, Innst. S. 212 (ik
ke-beh.), S. tid. 4076 (8.6.90). 

8. Visse organisasjonsendringer m.v. i For
svaret. 
St.prp. 94, ref. S.tid. 3534, Innst. S. 256 (ik
ke-beh.), S. tid. 4387 (14.6.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 

distriktspolitikken i Forsvaret. (Trukket 
tilbake), S. tid. 345-346 (15.11.89). 

2. Sp.spm. fra William Engseth om å sikre 
nord-norsk næringsliv oppdrag i forbin
delse med utbygging av forsvarsanlegg i 
Nord-Norge, S.tid. 356-357 (15.11.89). 

3. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om deltakelse 
av miljøvernministeren og Troms Natur
vern ved et møte angående Forsvarets ut-
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byggingsplaner i Troms, S.tid. 704-705 
(22.11.89). 

4. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om reduksjon 
av forsvarsbevilgningene innen NATO, 
S.tid. 1628-1630 (13.12.89). 

5. Sp.spm. fra Olav Akselsen om tiltak for å 
motverke skadeverknader på miljøet ved 
utbygging av militære anlegg i Troms og 
Nordland, S.tid. 1650-1651 (13.12.89). 

6. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om å sørge for 
at NATO- kabler blir fjernet fra Varanger
fjorden og andre fiskeriområder, S.tid. 
1651-1652 (13.12.89). 
(Jf. neste sak) 

7. Sp.spm. fra Reidar Johansen om erstat
ningskrav overfor to fiskere som ødela en 
lyttekabel som ikke var inntegna på Dec
ca-kartet, S.tid. 1652-1653 (13.12.89). 
(Jf. forrige sak) 

8. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å nedsette en 
ny forsvarkommisjon for å vurdere det 
norske forsvarets rolle i lys av utviklingen 
i Europa, S.tid. 1653-1654 (13.12.89). 
(Jf. neste sak) 

9. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om å stoppe pla
ner om forhåndslagring av militært mate
riell i Nord-Norge i lys av den endrete si
tuasjonen i Europa, S .tid. 1654-1655 
(13.12.89). 
(Jf. forrige sak) 

10. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om ~ø
belhandler Arvid Engen har vært knyttet 
til den militære etterretningstjenesten, 
S.tid. 1655 (13.12.89). 

11. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn, framsatt av 
Wenche Cumming om opptrapping av den 
militære aktiviteten i Nord-Norge ved en 
tosidig forsterkningsavtale mellom Eng
land og Norge, S.tid. 2047-2048 (10.1.90). 

12. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
lokale entreprenører som blir utelatt ved 
utbyggingen av Bodø flystasjon, S.tid. 
2146-2147 (24.1.90). 

13. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om tiltak for å 
skaffe nye sivile arbeidsplasser til erstat
ning for militære arbeidsplasser som fal
ler bort, S.tid. 2209-2210 (31.1.90). 

14. Sp.spm. fra Trond Jensrud om fremleg
ging av saken om vertslandsavtale for 
Stortinget, S.tid. 2376 (14.2 .90). 

15. Sp.spm. fra Odd Holten om erstatningsak
tiviteter ved Høytorp Fort i Eidsberg ved 
eventuell flytting av transportregimentet 
til Gardermoen, S.tid. 2376-2377 (14.2.90). 

16. Sp.spm. fra Per Aunet om planleggingen 
av skytefeltet på Nord-Fosen og sikring av 
miljøveminteressene, S.tid. 2392 (14.2.90). 

17. Sp.spm. fra Erik Solheim om reduksjon i 
forsvarsbudsjettet i forbindelse med revi
dert nasjonalbudsjett, S.tid. 2571-2573 
(14.3 .90). 

12 

18. Sp.spm. fra Anneliese Dørum, framsatt av 
Trond Jensrud om en militær avlyttings
stasjon på Ruseløkka har spilt en rolle i 
den påståtte NSA-avlyttingen av norsk te
lenett og om avlyttingen er godkjent i eget 
avtaleverk med USA, S.tid. 2680-2681 
(21.3.90). 

19. Sp.spm. fra Ashild Hauan, framsatt av 
Rolf Bendiksen om Forsvarets krav om sei
lingshøyde på 35 m for bru over Vevel
stadsundet, S.tid. 2938-2939 (4.4.90). 

20. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om tiltak for 
at Forsvaret skal gå over til å bruke anbud 
i større grad ved kjøp, S. tid. 3547-3548 
(16.5.90). 

21. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om retnings
linjer for støygrenser for skytebaner, S.tid. 
3621 (23.5.90). 

22. Sp.spm. fra Inger Pedersen om klarleg
ging av miljøkonsekvensene ved Forsvarets 
etableringer og øvingsvirksomhet i nordre 
Nordland og Troms, S.tid. 3702- 3703 
(30.5.90). 

23. Sp.spm. fra Inge Staldvik om hvorvidt Sa
metinget får anledning til å behandle 
spørsmål om etablering av skytefelt på 
Nord-Fosen, S.tid. 3703-3704 (30.5.90). 

24. Sp.spm. fra Oddlaug Vereide om Forsva
rets overkommando si grensejustering 
mellom Fjordane HV-distrikt l O og Horda
land HV-distrikt 09, S.tid. 3930-3931 
(6.6.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Opphevelse av lov av 6. juni 1891 nr. 6 om 

Armeens Udrederkvarterer og lov av 27. 
juli 1885 nr. 7 om hestehj~lpskasser for Hæ
rens Utrederkvarterer. 
(Overføring av ansvaret for kvarterhes
tordningen til Norsk Hestesenter, Starum, 
inntil opphør i 1996.) 
Ot.prp. 6, ref. O.tid. 4, Innst. O. 11, O. tid. 46 
(12.12.89), Besl. O. 14, L .tid. 8 (19.12.89). 
Lov av 19. januar 1990. 

2. Endring i lov av 17. juni 1953 nr. 29om ver
neplikt. (I forbindelse med omorganise
ring av Utskrivningsvesenet. Villighetser
klæringen og kvinners rettigheter.) 
Ot.prp. 62, ref. O.tid. 179, Innst. O. 58, O.tid. 
322-326 (7 .6.90), Besl. O. 65, L. tid. 27 
(13.6.90). Lov av 14. september (Jf. Il, 6.) 

3. Endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3om fri
taking for militærtjeneste av overbevis
ningsgrunner og Militær Straffelov 22. 
mai 1902 nr. 13. (Behandling av fritakssa
ker; adgang til å reise søksmål ved annen 
gangs søknad; ankefristen i fritakssaker; 
tvangsmessig avtjening av siviltjeneste 
utenfor leir; oppheving av tvangsmessig 
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avtjening i fengsel; reaksjon overfor verne
pliktige som ikke fritas og som nekter å 
møte til militærtjeneste.) 
Ot.prp. 35, ref. O.tid. 83, lnnst. O. 75, O.tid. 
405-408 (11.6.90), Besl. O. 74, L .tid. 30 
(14.6.90). Lov av 22. juni 1990. 

(l forslag i Odelstinget fra Eva Finstad 
pva. H, FrP, KrF og Sp om fradømmelse 
av vemeretten -bifalt. l forslag i Lagtinget 
fra A- ikke bifalt.) 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Forsvarsdepartementet 
m .v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1051-1097 
(1.12.90). 
Budsjett-kap.: 

42 Forsvarets ombudsmannsnemnd 
199 Handels- og skipsfartsberedskap 

1710 4710 Forsvarets tele- og datatjeneste 
1711 4711 Forsvarets forskningsinstitutt 
1712 4712 Forsvarets uniformsutsalg 
1713 Tilskudd til organisasjoner 
1719 4719 Fellesutgifter 
1725 4725 Forsvarets rekrutterings- og medi

asenter 
1726 Forsvarets fellesskoler 
1730 4730 Forsvarets overkommando med 

underlagte ledd 
1731 Militære misjoner 
1732 4732 Forsvarets sanitet 
1733 Vernepliktsverket 
1739 Diverse fellesutgifter 
17 40 4 7 40 Forvaltningsorganer 
1790 4790 Kystvakten 
1793 Forsvarets karttjeneste 
1794 4794 Forsvarsmuseet 
1795 Forsvarets musikk 

4799 Andre inntekter utenfra 
2462 Statens kantiner 
(35 forslag, hvorav 2 fra KrF og Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Rolf Ketil Bjørn og Paul Chaf

fey om den vertslandsavtale som det er 
planer om å inngå ·med USA. 
Dok. 8:30 (1989-90), ref. S.tid. 2637 (1989-
90), Innst. S. 13, S.tid. 509-512 (8.11.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

2. Omdisponering av bevilgninger under for
svarsbudsjettet for 1990 i forbindelse med 
Norges støtte til håndhevelsen av sanksjo
nene mot Irak i henhold til Sikkerhetsrå
dets resolusjoner 661 og 665. (Finansiering 
av kystvaktskipet Andenes' oppdrag i Den 
persiske gulf.) 

St.prp. 7, ref. S.tid. 410, Innst. S. 34, S.tid. 
758-760 (23.11.90). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. sak 7 og STATSBUDSJETTET I, sak 
31.) 

3. Endringer i bevilgninger m. v. under for
svarsbudsjettet for 1990. (Omgrupperings
proposisjon. Vederlagsfri overdragelse av 
Forsvarets eiendommer i Tranøy kommu
ne i Troms og Skjerstad kommune i Nord
land.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 699, Innst. S. 48, S.tid. 
1097- 1099 (1.12.90). 

4. Tilleggsbevilgning til forsvarsbudsjettet 
for 1991 i forbindelse med norsk sanitets
støtte til gjennomføringen av FNs sikker
hetsråds resolusjon 678. (Militært sanitets
kompani til Saudi-Arabia.) 
St.prp. 44, ref. S.tid. 2097, Innst. S. 79, 
S .tid. 2099- 2112 (4.2 .91). 
(Jf. sak 7.) 

5. Visse organisasjonsendringer m.v. i For
svaret. (Endringer i Forsvarets organisa
sjonsstruktur, sammenslåing av Forsy
ningsregiment og Sanitetskompani, ned
leggelse av Gibostad fort, sammenslåing 
av Lufttjenesteinspektoratet og Luftfor
svarets flytaktiske skole, flytting av Luft
kontrollinspektoratet til Kongsvinger for 
sammenslåing med Luftforsvarets kon
troll og varslingsskole). 
(Vedlegg til innst.: Brev av 16.1.91 fra For
svarsdepartementet, statsråden til forsvar
skomiteen.) 
St.prp. 94 (1989-90), ref. S.tid. 3534 (89-90), 
Innst. S. 90, S.tid. 2528-2542 (21.2.91). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

6. Ombudsmannsnemnda for Forsvarets inn
beretning om virksomheten i tiden l. janu
ar- 31. desember 1990. (Innføring av særli
ge regler for etniske minoriteters militær
tjeneste.) 
Dok. 5, ref. S.tid. 2786, Innst. S. 128, S .tid. 
3353-3354 (14.5.91). 

7. Omdisponeringer av bevilgninger under 
forsvarsbudsjettet for 1991 i forbindelse 
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med Norges støtte til håndhevelsen av 
sanksjonene mot Irak i henhold til Sikker
hetsrådets resolusjon 661 og 665. (Finansie
ring av kystvaktskipet Andenes' oppdrag i 
Den persiske gulf for en ny tremåneders 
periode.) 
St.prp. 64, ref. S.tid. 3083, Innst. S. 148, 
S.tid. 3464- 3468 (30.5.91). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. sakene 2 og 4.) 

8. Disponering av bevilgninger m.v. under 
forsvarsbudsjettet for 1991 i forbindelse 
med utvidet norsk deltakelse i FN- obser
vatørstyrken som nå etableres på grensen 
mellom Irak og Kuwait. (UNIKOM- Uni
ted Nations Irak-Kuwait Observation Mis
sion.) 
St.prp. 83, ref. S.tid. 3361, Innst. S. 150, 
S.tid. 3468- 3469 (30.5.91). 
(Jf. sakene 4 og 7.) 

9. Avvikling av Statens trafikkflygerskole. 
{Torp.) 
St.prp. 71, ref. S.tid. 3135, lnnst. S. 174, 
S.tid. 3779-3782 (6.6.91). 

10. Visse organisasjonsendringer m.v. i For
svaret. (Forskotteringsordning for berørt 
militært og sivilt personell; de forsvars
grenvise forsyningskommandoer, Forsva
rets sanitet/materiell og Forsvarets felles 
materielltjeneste underlegges Forsvarssje
fen; utflytting av våpeninspektørene i Hæ
ren; sammenslåing av Artilleriregiment nr 
2 og Feltartilleriets skole- og øvingsavde
ling; nedleggelse av Vestoppland forsvars
distriktNestoppland infanteriregiment nr 
6; sammenslåing av Sanitetsbataljonen og 
Hærens sanitets skole- og øvingsavdeling; 
sammenslåing av Artilleriregiment nr 4, 
Sørlandet ingeniørbataljon og Sørlandet 
sambandsbataljon.) 
St.prp. 53, ref. S.tid. 2786, Innst. S. 182, 
S.tid. 4029- 4039 (13.6.91). 
(l forslag- ikke bifalt.) 
(Jf. FORSVARSMATERIELL Il, sak 3.) 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om å skaffe 

erstatning for kystvaktfartøyet «Andenes» 
slik at vaktholdet i Barentshavet ikke blir 
svekket, S.tid. 79-80 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om et utvalg 
oppnevnt av Forsvarskommisjonen som 
bare bestod av menn, og sikring av en ri
melig kjønnsbalanse i slike utvalg, S.tid. 
80-81 (10.10.90). 

3. Sp.spm. fra Per Aunet om tidspunkt for 
avgjørelse om det nye regelverket om kon
sekvensutredninger skal gjelde for saken 
om skytefelt på Nord-Fosen, S.tid. 227-228 
(17 .10.90). 

4. Sp.spm. fra Anders Au ne om om å bidra til 
at intensjonene i Forsvarets Finnmarks
pakke blir oppfylt i praksis, S.tid. 443-444 
(24.10.90). 

5. Sp.spm. fra Kjell Opseth om forsvarsmi
nisteren si utsegn om at Forsvaret må flyt
te frå Gardermoen uansett val av flyplass
konsept, S.tid. 444-445 (24.10.90). 

6. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om 
støygrenser som vil føre til nedleggelse av 
mange skytebaner, S.tid. 549 (14.11.90). 

7. Sp.spm. fra Karin Beate Theodorsen, 
framsatt av Reidar Johansen om samord
ning av sivil og militær luftfart i Finn
mark, S.tid. 724-725 (21.11.90). 

8. Sp.spm. fra Helen Bøsterud om Heimever
net samarbeider med Overvåkingspolitiet 
i kartlegging av flyktninger og asylsøkere i 
Norge, S.tid. 2473 (20.2.91). 

9. Sp.spm. fra Ranja Hauglid om avfall som 
ligger igjen etter militærøvelser i Troms, 
S.tid. 2570-2571 (6.3.91). 

10. Sp.spm. fra Odd Holten, framsatt av Per 
Sævik om sikkerhetstiltak i forbindelse 
med ansettelse av sovjetiske offiserer ved 
skip i NIS-registeret, S.tid. 2888-2889 
(10.4.91). 

11. Sp.spm. fra Leiv Blakset om auka militær 
aktivitet ved Firda Kaserne i Eid kommu
ne, S.tid. 3047 (17.4.91). 

12. Sp.spm. fra Grete Knudsen om bygging av 
spiserom med dagslys for verkstedarbei
derne ved Håkonsvern. (Trukket tilbake), 
S.tid. 3085 (24.4.91). 

13. Sp.spm. fra Ingvald Godal om forslag til 
retningslinjer for støygrenser rundt skyte
banar, S.tid. 3097-3098 (24.4.91). 

14. Sp.spm. fra Helen Bøsterud om hvorvidt 
KV Andenes utførte oppdrag under Golf
krigen som gikk utover det Regjeringen 
opprinnelig hadde bestemt, S.tid. 3259-
3260 (8.5.91). 

15. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om tilfreds
stillende og kontinuerlig vaktordning i 
Svalbardsonen, S.tid. 3268 (8.5.91). 

16. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om planer 
for styrking av luftforsvaret i området 
rundt hovedstaden, S.tid. 3382 (15.5.91). 

l 7. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om nytt fly
tårn på Rygge hovedflystasjon, S.tid. 3694 
(5.6.91). 

18. Sp.spm. fra Odd Holten om brannsluk
ningstjeneste som fortsatt oppgave for He
likopterskvadronen på Rygge hovedflysta
sjon, S.tid. 3694-3695 (5.6.91). 

19. Sp.spm. fra Grete Knudsen om spiserom i 
dagslys for verkstedsarbeiderne ved Hå
konsvern, S.tid. 3696 (5.6.91). 

20. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om åpning av 
A røya i Lyngenfjorden for allmenn ferdsel, 
S.tid. 3697 (5.6.91). 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 847-902 
(19.11.91). 
Budsjett-kap.: 

42 Forsvarets ombudsmannsnemnd 
199 Handels- og skipsfartsberedskap 

1710 4710 Forsvarets tele- og datatjeneste 
1711 4711 Forsvarets forskningsinstitutt 
1712 4712 Forsvarets uniformsutsalg 
1713 Tilskudd til organisasjoner 
1719 4719 Fellesutgifter 
1720 Forsvarskommandoer 
1725 4725 Forsvarets rekrutterings- og medi-

asen ter 
1726 4726 Forsvarets fellesskoler 
1730 4730 Forsvarets overkommando med 

underlagte ledd 
1731 Militære misjoner 
1732 4732 Forsvarets sanitet 
1733 Vernepliktsverket 
1739 Diverse fellesutgifter 
1740 4740 Forvaltningsorganer 
1790 4790 Kystvakten 
1793 Forsvarets karttjeneste 
1794 4794 Forsvarsmuseet 
1795 Forsvarets musikk 

4799 Andre inntekter utenfra 
2462 Statens kantiner 
(37 forslag, hvorav l fra Hans J. Røsjorde 
m.fl. sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I. Resten ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Hordaland fylkeskommune sender uttalel

se vedrørende forslaget til statsbudsjett 
for 1992 - Forsvarets Distriktsmusikkorps 
Vestlandet. 
Ref. S.tid. 305 (21.10.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt forsvarskomiteen til orientering i 
samsvar med Presidentskapets beslutning 
av 25.10.91.) 

2. Interp. fra Ranja Hauglid om utprøving 
av samordning av militære og sivile flyru
ter. 
S.tid. 903-914 (19.11.91). 
(l forslag fra Hans J. Røsjorde p va. H og 
FrP, ikke bifalt.) 

3. Endringer i bevilgninger m.v. under for
svarsbudsjettet for 1991. (Omgrupperings
proposisjon - tilleggsbevilgninger i forbin
delse med norsk engasjement under Golf
krigen; utlån av Sidewinder-raketter og 
overføring av ABC-vernemateriell til Tyr-

kia; husleienivået i Forsvaret; tilbakeleve
ring av HAWK-materiell til USA m.m.) 
St. prp. 20, ref. S.tid. 748, Innst. S. 58, S.tid. 
1782-1791 (10.12.91). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

4. Visse organisasjonsendringer m.v. i For
svaret. (Nedleggelse av Forsvarets psyko
logiske og pedagogiske senter; flytting av 
Hålogaland ingeniørbataljons standkvar
ter fra Harstad til Setermoen; nedlegging 
av infanterikompaniet ved Bodø hoved
flystasjon; nedlegging av eldre stridsan
legg i Sjøforsvaret; nedlegging av verkste
der og lagre i Sjøforsvaret; omorganise
ring av Luftforsvarets stasjon Vardø til ra
darhode; omorganisering av Flesland flys
tasjon til kadrestasjon.) 
St.prp. 43, ref. S.tid. 1875, Innst. S. 91, 
S.tid. 2345-2851 (17 .3.92). 

5. Gjennomføringen av Stortingets vedtak 
om utflytting av Luftkontrollinspektoratet 
til Kongsvinger. (Regjeringens informa
sjonsplikt overfor Stortinget.) 
St.prp. 48, ref. S.tid. 2283, Innst. S. 112, 
S.tid. 2851-2876 {17 .3.92). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

6. Etablering av et luftforsvarsmuseum. (En 
integrert del av Norsk Luftfartssenter Bo
dø.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst. uttalelse fra kir
ke- og undervisningskomiteen.) 
St.meld. 24, ref. S.tid. 2096, Innst. S. 123, 
S.tid. 2973-3009 (31.3.92). 
(2 forslag, hvorav l om at Forsvarsmuseets 
basissamling forblir på Gardermoen - ikke 
bifalt med 74 mot 57 stemmer.) 

7. Ombudsmannsnemnda for Forsvarets inn
beretning om virksomheten i tiden l. janu
ar- 31. desember 1991. 
(Vedlegg: Instruks for Forsvarets ombuds
mannsnemnd.) 
Dok. 5, ref. S.tid. 2928, Innst. S. 155, S.tid. 
3705-3706 (21.5.92). 

8. Visse organisasjonsendringer m.v. i For
svaret. (Omorganisering av ammunisjons·· 
tjenesten innen Distriktskommando Øst
landet og nedleggelse av Arsenalet på 
Hauerseter; sammenslåing av Østre Oslo
fjord forsvarsdistrikt/Østfold infanterire
giment; nedleggelse av Infanteriets 
øvingsavdeling på Steinkjersannan og vis
se underavdelinger ved Garnisonen i Por
sanger; nedleggelse av Infanteriets 
øvingsavdeling på Sessvollmoen; nedleg
gelse av Infanteribataljon nr. 3/Brigaden i 
Nord-Norge og etablering av 6-mndr. ut
danning i Heimevernet i Åsegarden leir; 
omorganisering av rekruttutdanningen i 



- 181 - Forsvar 

Sjøforsvaret; nedleggelse av eldre strid
sanlegg i Sjøforsvaret; utfasing av eldre 
fartøyklasser i Sjøforsvaret; omorganise
ring av luftvembataljonene ved Garder
moen flystasjon og Sola hovedflystasjon; 
gjennomføring av Stortingets vedtak om 
utflytting av Luftkontrollinspektoratet til 
Kongsvinger; støtte fra Forsvaret ved 
OL-94 og Paralympics-94; låneordning for 
sivilt personell ved flytting.) 
St.prp. 99, ref. S.tid. 3769, Innst. S. 213, 
S.tid. 4064-4086 (16.6.92). 
(4 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. sakene 4 og 5.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kari Helliesen om Forsvarets 

overkommando som har nektet lærere fra 
Estland å bo i Marinens rekruttskole un
der besøk i Rogaland, S.tid. · 236-237 
(16.10.91). 

2. Sp.spm. fra Ingvald Godal om retningslin
jer for støygrenser rundt skytebaner. 
(Trukket tilbake), S.tid. 327 (23.10.91). 

3. Sp.spm. fra Odd Holten om hvem som gir 
løyve til salg av alkohol ved Forsvarets of
fisersmesser, S.tid. 361 (30.10.91). 

4. Sp.spm. fra Helen Bøsterud om å hindre 
bruk av kontraktører ved bygningsopp
drag for Forsvaret, S.tid. 927-928 (20.11.91). 

5. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om samord
ning av militære og sivile flyruter fra Bar
dufoss og konsekvenser av at trafikken ka
naliseres inn på eksisterende sivile ruter, 
s. tid. 948-949 (20.11.91). 

6. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om omorgani
sering av voksenopplæringa i Forsvaret 
for å unngå arbeidsledighet blant dimitter
te soldater, S.tid. 1796-1797 (11.12 .91). 

7. Sp.spm. fra Helga Haugen om båndleg
ging av areal til 
utbygging av Gyvatn skytefelt, S.tid. 1797-
1798 (11.12.91). 

8. Sp.spm. fra Reidar Johansen om Forsva
rets ansvar i et tilfelle der en torpedo ble 
avfyrt i Tysfjorden, hvor en stor del av sil
destammen har tilhold, S.tid. 1798-1799 
(11.12.91). 

9. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om etablering 
av nye standplasser for kanoner i Salan
gen i Troms, hvor friluftsområder og jord
bruksareal blir berørt, S .tid. 2078-2080 
(8.1.92). 

10. Sp.spm. fra Terje Nyberget om endring i 
anløpsreglene, slik at russiske trålere som 
leverer fisk til kommunene rundt Tromsø, 
kan proviantere i Tromsø, S. tid. 2123-2124 
(15.1.92). 

11. Sp.spm. fra Tore A . Liltved om Holm-ut
valgets utredning om utnytting av Forsva
rets ressurser innen oljevern, og et eventu
elt bredere grunnlag for analysen, S.tid. 
2137-2138 (15.1.92). 

12. Sp.spm. fra Syver Berge om Forsvaret sin 
bruk av Hjerkinn skytefelt for å kvitte seg 
med gammal ammunisjon, S.tid. 2173 
(22.1.92). 

13. Sp.spm. fra Anders Aune om private fir
maer som benytter Forsvarets transport
midler til frakt av varer til Forsvaret, og 
dermed skaper problemer for næringsli
vet i Nord-Norge, S.tid. 2620 (19.2.92). 

14. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om vedtak 
om nedlegging av 103 før departementet 
har avsluttet sin utredning om Steinkjer
sannans fremtid, S.tid. 2620-2621 (19.2.92). 

15. Sp.spm. fra Helen Bøsterud om sikring av 
forsterkninger til Norge etter at Canada og 
USA trapper ned sitt nærvær i Europa, 
S.tid. 2763 (11.3.92). 

16. Sp.spm. fra Ranja Hauglid om etablering 
av et internasjonalt korps av miljøstyrker 
innen Forsvaret, som kan aksjonere ved 
store miljøkatastrofer, S.tid. 2763-2764 
(11.3.92). 

l 7. Sp.spm. fra Peter Angelsen .om forbud mot 
marineøvelser i følsomme fiskeriomrdder, 
S.tid. 2888 (18.3.92). 

18. Sp.spm. fra Karin Lian om ny stortings
behandling av vedtak om utflytting av 
Luftkontrollinspektoratet til Kongsvinger, 
S.tid. 3351 (29.4.92). 

19. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om bruk av 
Hjerkinn skytefelt til destruksjon av For
svarets ammunisjon og forholdet til Dov
refjell nasjonalpark, S.tid. 3544-3545 
(13.5.92). 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. (Budsjettreduksjon.) 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1016-1071 
(12.11.92). 
Budsjett-kap.: 

42 Forsvarets ombudsmannsnemnd 
199 Handels- og skipsfartsberedskap 

1710 4710 Forsvarets tele- og datatjeneste 
l 711 4 711 Forsvarets forskningsinstitutt 
1712 4712 Forsvarets uniformsutsalg 
1713 Tilskudd til organisasjoner 
1719 4719 Fellesutgifter 
1720 Forsvarskommandoer 
1725 4725 Forsvarets rekrutterings- og medi-

as enter 
1726 4726 Forsvarets fellesskoler 
1730 4730 Forsvarets overkommando med 

underlagte ledd 
1731 Militære misjoner 
1732 4732 Forsvarets sanitet 
1733 Vernepliktsverket 
1739 4739 Diverse fellesutgifter 
1740 4740 Forvaltningsorganer 
1790 4790 Kystvakten 
1793 Forsvarets karttjeneste 
1794 4794 Forsvarsmuseet 
1795 Forsvarets musikk 

4799 Andre inntekter utenfra 
2462 Statens kantiner 
(16 forslag- ingen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Lederskap og organisasjonsformer i For

.~varet. (Med bakgrunn i skredulykken i 
Vassdalen.) 
(Vedlegg: Jf.: NOU 1991: 19 Lederskap og 
organisasjonsformer i Forsvaret. Leder 
Sverre Skletnes.) 
St.meld. 38 (1991-92), ref. S.tid. 3945 (1991-
92), Innst. S. 13, S.tid. 133-138 (13.10.92). 

2. Endringar i løyvingar m.m. under for
svarsbudsjettet for 1992. (Omgrupperings
proposisjon - reduksjon av kap. 1760, post 
48 Fellesfinansierte bygg og anleggsarbeid 
og tilbakeføring til statskassen.) 
St. prp. 14, ref. S .tid. 1185, Innst. S. 57, 
S.tid. 2057-2064 (8.12.92). 
(4 forslag- ingen bifalt.) 

3. Forslag fra Lisbeth Holand, Reidar Johan
sen og Paul Chaffey om gransking av på
stander om politisk overvåking i Norge. 
(Vedlegg: Inntatt i innst. orientering fra 
forsvarsministeren om Regjeringens 
iverksettelse av en gjennomgang av Etter
retningstjenesten ved faghistorikere, ved 
Kontrollutvalget for overvåkings- og sik-

kerhetstjenesten og en betenkning ved de
partementsråd Dag Berggrav.) 
Dok. 8:8, ref. S .tid. 1668, Innst. S. 101, 
S.tid. 2897-2915 (25.2.93) og avvist. 
(Stortinget bifalte komiteens innstilling 
om at en gjennomgang av Etterretnings
tjenesten iverksettes i samsvar med det 
omforente opplegg som det er redegjort 
for i innstillingen. l forslag fra SV, KrF og 
Sp om et kontrollutvalg ikke bifalt.) 
(Jf. sak 12.) 

4. Forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad, 
Syver Berge og Tove Kari Viken om en 
samlet forvaltningsplan for Dovrefjell. 
(Vedlegg til innst.: 3 brev fra Miljøvernde
partementet, statsråden, datert henholds
vis 18.6.92, 18.12.92 og 17.2.93 om Forsva
rets virksomhet på Hjerkinn.) 
Dok. 8:36 (1991-92), ref. S .tid. 3734 (1991-
92), Innst. S . 123, S .tid. 3266-3294 (19.4.93). 
(Stortinget bifalte komiteens innst. om ut
arbeidelse av forslag til et utvidet vern i 
Dovrefjellområdet. l forslag fra H og FrP 
om å forkaste forslaget- ikke bifalt.) 

5. Endring av inntektskapittelstrukturen un
der forsvarsbudsjettet med virkning fra 
1993. (I forbindelse med prosjektet «Re
sultatorientert økonomistyring for Forsva
ret.) 
St.prp. 44, ref. S.tid. 2951 , Innst. S . 111, 
S.tid. 3296-3297 (20.4.93). 

6. Franltidig luftvernstruktur i Luftforsva
ret. (Styrkeproduksjon ved Bodø og Ør
land hovedflystasjoner og ved Bardufoss 
flystasjon, kaderstatus for Andøya flysta
sjon, mobiliseringsstatus for Rygge ho
vedflystasjon og Værnes og Evenes flysta
sjoner, kompetansesenter for luftvern ved 
Rygge hovedflystasjon, lokalisering av 
NASAMS- batterier.) 
St.prp. 38, ref. S.tid. 2418, Innst. S. 133, 
S.tid. 3297-3310 (20.4.93). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

7. Hovedretningslinjer for Forsvarets virk
somhet og utvikling i tiden 1994-98. 
(Vedlegg: l. Sammendrag av Forsvars
kommisjonen av 1990s innstilling kap 3-
10. 2. Sammendrag av innkomne uttalelser 
om Forsvarskommisjonen av 1990. 3. For
svarssjefens prinsipielle syn på Forsvarets 
behov og utvikling. 4. Gjennomføring av 
hovedretningslinjer for Forsvarets virk
somhet 1989-93- St.meld. 54 (1987-88).) 
St.meld. 16, ref. S.tid. 2379, Innst. S. 150, 
S .tid. 3797-3840 (13.5 .93). 
(5 forslag, hvorav l fra Hans J. Røsjorde 
pva. FrP sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. sak 11.) 
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8. Forsvarets musikk. 
St.meld. 19, ref. S.tid. 2453, Innst. S. 166, 
S.tid. 3883-3886 (18.5.93). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

9. Ombudsmannsnemnda for Forsvarets inn
beretning om virksomheten i tiden l. janu
ar- 31. desember 1992 
(Vedlegg: Instruks for Forsvarets ombuds
mannsnemnd.) 
Dok. 5, ref. S.tid. 3048, Innst. S. 172, S.tid. 
3891 (18.5.93). 

10. Handlingsplan for miljøvern i Forsvaret. 
St.meld. 21, ref. S.tid. 2548, Innst. S. 202, 
S.tid. 4190-4195 (7.6.93). 
(Utkast til innst. forelagt kommunal- og 
miljøvernkomiteen før avgivelse.) 

11. Visse organisasjonsendringer m.v. i For
svaret. (Førtidspensjonering av sivilt an
satte; nedleggelse av felles materielltje
neste; overføring av regnskapssentralen til 
Forsvarets overkommando; opprettelse av 
stillinger ved bygningstjenesten; etable
ring av Forsyningslager Trøndelag; flyt
ting av Hærens virksomhet i Skibotnda
len; etablering av Trenregimentet; etable
ring av en norsk infanteribataljon i NATOs 
utrykningsstyrke; omorganisering av be
falsskolene i Infanteriet; sammenslåing av 
Hærens krigsskoler; sammenslåing av Be
falsskolen for Kystartilleriet og Oscars
borg festning; etablering av Hålogaland 
sjøforsvarsdistrikt; flytting av Luftforsva
rets rekruttskole fra Gardermoen flysta
sjon til Værnes flystasjon.) 
St.prp. 83, ref. S.tid. 3892, Innst. S. 241, 
S.tid. 4859-4886 (18.6.93). 
(4 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. sak 7.) 

12. Overvåkingstjenesten. (Vedlegg: l. Liste 
over høringsinstanser til Fostervoll u tval
gets utredning. 2. Fostervollutvalgets ut
redning, avgitt til Justisdep. 4.12.90 (ugra
dert versjon). 3. Overvåkingsinstruksen, 
fastsatt ved Kgl.res. 25.11.77. 4. Overvå
kingstjenestens organisasjon og interne 
kompetansefordeling m.v. Kgl.res. 
25.11.77. (Avgradert i 1992.) 5. Instruks for 
Kontrollutvalget for overvåkings- og sik
kerhetstjenesten, Kgl.res. 22.1.82 med 
endringer. 6.-10. Årsberetninger for 1988-
1992 fra Kontrollutvalget for overvåkings
og sikerhetstjenesten. 11. Innberetning fra 
Kontrollutvalget 13.10.89 i anledning av 
Dagsnyttsending 27.6.89 om kontakt mel
lom personer tilknyttet Arbeiderpartiet og 
overvåkingstjenesten. 12.-14. Innberetnin
ger vedr. «Kosmo-saken», boken «Edder
koppen» og «Løfsnes-saken». 15. Riksad
vokatens brev til Justisdep. 16.4.93 vedr. 
etterforsking av mulige brudd på taus-

hetsplikten av tjenestemenn ved Poll tiets 
overvåkingstjeneste. 16. Skisse over gjel
dende organisasjonsmodell. Vedlegg til 
innst.: 1.-8. Brevveksling mellom justisko
miten og justisministeren og mellom jus
tiskomiteen og forsvarsministeren. 
St.meld. 39, ref. S.tid. 3515, Innst. S. 246, 
S.tid. 4904-4931 (18.6.93). 
(Justiskomiteens innst. om et stortings
oppnevnt felles kontrollutvalg for de hem
melige tjenestene og en kommisjon til å 
forberede etableringen - enstemmig bifalt. 
l forslag fra H, Frp og KrF om Overvå
kingstjenestens regionale ledd bifalt.) 
(Jf. sak 3.) 

13. Nasjonale festningsverk. 
St.meld. 54. 
(Ikke behandlet.) 

14. Styrings- og organisasjonsformer for 
forvaltninger og fellesinstitusjoner i For
svaret. 
St.meld. 55. 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva Finstad om flytting av fly 

fra flymuseet på Gardermoen før eier
spørsmålet til fly og flydeler er avklart, 
S.tid. 145-146 (14.10.92). 

2. Sp.spm. fra Eva Finstad om fornyet faglig 
vurdering av spørsmålet om flytting av 
flymuseet til Bodø, S.tid. 146-147 (14.10.92). 

3. Sp.spm. fra Paul Chaffey om gransking av 
opplysninger om avlytting av politikere 
som er framkommet i boken «Vi som sty
rer Norge», S.tid. 1242-1244 (18.11.92). 

4. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om be
hov for oppretting av et kontrollorgan for 
Forsvarets etterretningstjeneste, S.tid. 
1244-1245 (18.11.92). 

5. Sp.spm. fra Terje Nyberget om salg av For
svarets eiendom Harkinn i Balsfjord til 
Erling Harkinn i stedet for til Statens sko
ger, S.tid. 1563-1564 (25.11.92). 

6. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om hvorfor 
Stortinget ikke fikk opplysninger om For
svarets mulige flyttekostnader pga. den 
vedtatte stamvegen Oslo-Bergen da stam
vegsaken ble behandlet, S.tid. 2772 
(17 .2.93). 

7. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om å 
vurdere om Forsvaret kan benytte et 
svensk skytefelt nær grensa mot Hedmark 
og spare naturen i grensetraktene forytter
ligere inngrep, S.tid. 2865-2866 (24.2.93). 

8. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at ho
vedverneombudet fikk stengt kontrolltår
net på Rygge flystasjon, og en tilfredsstil
lende utbyggingsløsning, S.tid. 2921-2922 
(10.3.93). 
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9. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å vurdere 
flytting av Forsvarets spesialkommando 
til Vatneleiren, i nærhet av oljeinstallasjo
nene i Nordsjøen, S.tid. 3051 (24.3.93). 

10. Sp.spm. fra Finn Thoresen om overvåk
ningskapasiteten ved forvaltningen av 
ressursene i Barentshavet, bl.a. Kystvak
tens muligheter, S.tid. 3742-3743 (12.5.93). 

11. Sp.spm. fra Eva Finstad om museumssta
tus for Forsvarets flysamling i Norsk Luft
fartssenter Bodø A/S, S. tid. 4004-4005 
(26.5.93). 

12. Sp.spm. fra Eva Finstad om forbudet mot 
nyetablering i støysone 4 og grunnlaget 
for etablering av Norsk Luftfartssenter Bo
dø AlS, S .tid. 4005-4006 (26.5.93). 

13. Sp.spm. fra Jon Lilletun om fremtidig ut
nyttelse av Lista flystasjon, spesielt hva 
angår utdanning i brannvern og av perso
nell til Heimevernet, S. tid. 4006-4007 
(26.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om om

setning av alkoholholdig drikk m.v. (alko
holloven). (Bevillingsordning for skjen
king i Forsvarets befalsmesser.) 
Ot.prp. 95, ref. O.tid. 709, Innst. O. 132, 
O.tid. 820-825 (1.6.93), Besl. O. 126, L.tid. 
74-75 (9 .6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget- in
gen bifalt.) 
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FORSVARS MATERIELL 
t-7'77~ - 0-j u~ • r-:7' ... ~ 

Omfatter bl.a.: Ammunisjon, bakteriologisk våpen, biologisk våpenY'marinefartøyer, rakettsys
temer, skytefelt. 
Se også: ATOMVÅPEN, FORSVAR, MILITÆRT PERSONELL, NATO (MILITÆRTEKNISKE 
SPM) 

1989-90 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 767-818 
(24.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1760 4760 Nyanskaffelser av materiell og ny

bygg og nyanlegg 

Il. Alminnelige saker: 
l. Akershus fylkeskommune sender uttalelse 

datert 15. januar 1990 om flymuseum i Nor
ge. 
Ref. S .tid. 2241 (31.1.90), og vedlagt proto
kollen. 

2. Delprivatisering og børsnotering av Rau
foss AlS. 
St.prp. 85, ref. S.tid. 3179, Innst. S. 168, 
S.tid. 3472-3491 (15.5.90). 
(l forslag fra FrP- ikke bifalt.) 

3. Visse endringer/tillegg m .v. til det nasjo
nalfinansierte bygge- og anleggsprogram i 
Forsvaret. (Nye bygge- og anleggsprosjek
ter; mindre prosjekter med fullmakt til 
kjøp og reviderte kostnadsoverslag for tid
ligere godkjente prosjekter; grunn- og ei
endomservervelser; forvaltningssak; dek
ning av utgifter - gjenbevilgning.) 
St.prp. 90, ref. S.tid. 3390, Innst. S. 171, 
S .tid. 3662- 3665 (29.5.90). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Aud Blattmann om kontrakt

stildeling for bygging av mineryddings
fartøyer, S .tid. 318-319 (8.11.89). 

2. Sp.spm. fra Kjell Opseth om Brødrene Aa 
sin opphavsrett ved tildeling av kontrakt 
til Båtservice/Kværner for bygging av mi
neryddingsfartøy, S . tid. 357-358 (15.11.89). 

3. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om å stoppe pla
ner om forhåndslagring av militært mate
riell i Nord-Norge i lys av den endrete si
tuasjonen i Europa, S .tid. 1654-1655 
(13 .12.89). 

4. Sp.spm. fra Terje Nyberget om saksbe
handlingen og eventuell ny anbudsrunde i 
forbindelse med båreanskaffelse til For
svaret, S.tid. 2147-2148 (24 .1.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 18. desember 1987 nr. 93 

om kontroll med eksport av strategiske va
rer, tjenester og teknologi. (Forbud mot 
formidling av salg av våpen og militært 
materiell mellom tredjeland.) 
Ot.prp. 51, ref. O. tid. 127, Innst. O. 37, O. tid. 
180 (21.5.90), Besl. O. 40, L.tid. 18 (29.5.90). 
Lov av 22. juni 1990. 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1051-1097 
(1.12.90). 

Budsjett-kap.: 
1745 4745 Forsvarets bygningstjeneste 
1760 4760 Nyanskaffelser av materiell og ny

l;Jygg og nyanlegg 
(2 forslag fra KrF og Sp, bifalt.) 
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11. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger m.v. under for

svarsbudsjettet for 1990. (Omgrupperings
proposisjon. Vederlagsfri overdragelse av 
Forsvarets eiendommer i Tranøy kommu
ne i Troms og Skjerstad kommune i Nord
land. Nettobudsjettering av utgifter ved 
produksjon og salg av sjømålsraketter av 
typen Penguin MK Il MOD 7 til USA.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 699, Innst. S. 48, S.tid. 
1097- 1099 (1.12.90). 

2. Redegjørelse av utenriksministeren om 
salg av M 72- raketter til USA . (Med etter
følgende debatt.) 
S.tid. 2684-2690 (13.3.91). 

3. Visse endringer/tillegg m. v. til det nasjo
nalfinansierte bygge- og anleggsprogram i 
Forsvaret. (Kontorbygg på Bømoen, Voss; 
undervisnings bygg i Halden; vaskehall for 
fly på Rygge hovedflystasjon; mannskaps
forlegning på Værnes; forvaltningsbygg 
og telthus på Haslemoen; kontorbygg og 
befalsforlegning på Lahaugmoen; kjøk
ken og messebygg Oscarsborg; verksted 

og kai i Ramsund; verkstedsbygning ved 
SFK i Haakonsvem; skytebane i Av
grunnsdalen, Hurum; salg av eiendom i 
Voksenlia i Oslo; erverv av leiet areal i 
Lutvann leir.) 
St.prp. 81, ref. S.tid. 3361, Innst. S. 183, 
S.tid. 4039- 4041 (13.6.91). 
(Jf. FORSVAR Il, sak 10.) 

m. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Paul Chaffey om norskprodu

serte M-72-raketter som ble solgt til USA, 
men nå brukes av regjeringshæren i El 
Salvador, S.tid. 524-525 (14.11.90). 

2. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om konse
kvensanalyse før utbygging av ammuni
sjonslagre ved Skoddebergvann i Skån
land kommune, S.tid. 529-530 (14.11.90). 

3. Sp.spm. fra Paul Chaffey om norskprodu
serte M-72-raketter er videreeksportert fra 
USA til El Salvadors regjering, S.tid. 2009-
2010 (9.1.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S . 7, S.tid. 847-902 
(19.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1745 4745 Forsvarets bygningstjeneste 
1760 4760 Nyanskaffelser av materiell og ny

bygg og nyanlegg 

11. Alminnelige saker: 
1. Endringer i bevilgninger m.v. under for

svarsbudsjettet for 1991. (Omgrupperings
proposisjon - tilbakelevering av HAWK
materiell/NOAH-batterier til USA.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 748, Innst. S. 58, S.tid. 
1782-1791 (10.12.91). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

2. Visse endringer/tillegg m.v. til det nasjo
nalfinansierte bygge- og anleggsprogram i 
Forsvaret. (Nyti simulatorbygg ved Rusta 
leir; nye bygg ved Rygge hovedflystasjon; 
revidert byggeprogram ved Ramsund or
logsstasjon; forprosjekt ved Rødbergod
den fort og Vadsø; endrete prosjekter ved 
Kadettforlegning Kuhaugen og Befalsfor
legning Persaunet; magnetiske behand
lingsstasjoner for fartøyer; salg av eien
dom i Voksenlia i Oslo; utbedring av fest-

ningsmur på Akershus; «DNl-bygningen» 
i Harstad; tele- og datatjeneste, verksted 
nord i Harstad; øvingslokale for Sarpsborg 
Janitsjarkorps; eie-/leieavtaleom lokaler i 
Harstad kulturhus; svømmehall/miljøbad 
i Målselv kultur- og næringspark; make
skifte - Regimentsgården i Elverum; Mil
jøkonferanse; Forskotteringsordning; Na
sjonal forhåndsfinansiering av fellesfinan
sierte prosjekter ved Evenes, Andøya, Ba
nak og Bardufoss flystasjoner.) 
St.prp. 88, ref. S.tid. 3680, Innst. S. 214, 
S.tid. 4046-4049 (16.6.92). 
(4 forslag- ingen bifalt.) 

3. Konvertering av rakettluftvemsystem og 
tilbakelevering av leiet materiell. (Konver
tering av HAWK/NOAH til NASAMS bat
terier og AMRAAM-raketter, og tilbakele
vering av leiet HAWK-materiell til USA.) 
St.prp. 92, ref. S.tid. 3680, Innst. S. 221, 
S.tid. 4049-4052 (16.6.92). 
(Jf. sak 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingvald Godal om harmonise

ring av reglar for vdpeneksport med våre 
allierte, for å sikre arbeidsplassar i høgte
knologisk industri, S.tid. 2198-2199 
(29.1.92). 
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2. Sp.spm. fra Paul Chaffey om innkjøp av et 
Falcon Jet fly til 180 mill. kroner til bruk 
for Regjeringen, S .tid. 2761-2763 (11.3.92). 

3. Sp.spm. fra Hakon Lunde om bevaring 
ved Marinemuseet av den eneste gjenvæ
rende motortorpedobåt fra krigen, S. tid. 
3926-3927 (10 .6.92). 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1016-1071 
(12.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1745 4745 Forsvarets bygningstjeneste 
1760 4760 Nyanskaffelser av materiell og ny

bygg og nyanlegg 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringar i løyvingar m.m. under for

svarsbudsjettet for 1992. (Omgrupperings
proposisjon - reduksjon av kap. 1760, post 
48 Fellesfinansierte bygg og anleggsarbeid 
og tilbakeføring til statskassen.) 
St. prp. 14, ref. S.tid. 1185, Innst. S. 57, 
S.tid. 2057-2064 (8.12.92). 
(4 forslag- ingen bifalt.) 

2. Forslag fra Paul Chaffey om produksjon og 
eksport av våpen og militært materiell. 
(Vedlegg: Utkast til innst. forelagt forsvar
skomiteen før avgivelse.) 
Dok. 8:24 (1991-92), ref. S.tid. 3180 (1991-
92), Innst. S. 88 , S.tid. 2698-2716 (11.2.93). 
(6 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. sak 5.) 

3. Del 44 av NATOs fellesfinansierte infra
strukturprogram. (Forhåndsfinansiering 
med dekning fra den nasjonale del av byg
gebevilgningen.) 
St.prp. 67, ref. S.tid. 3514, Innst. S. 196, 
S.tid. 4178-4180 (7 .6.93). 

4. Visse endringer/tillegg m.v. til det nasjo
nalfinansierte bygge- og anleggsprogram i 
Forsvaret. (Nasjonal forhåndsfinansiering 

av fellesfinansierte prosjekter, barnehage 
ved Garnisonen i Porsanger, nytt kontroll
tårn ved Rygge hovedflystasjon, kjøp av 
Rygge hotell, skyte- og øvingsfelt på Rin
gerike, innløsning av eiendommen Brat
ten ved Bodø til drivstofflager for Atlan
terhavsflåten, kontorbygg for Forsvarets 
overkommando - Etterretningsstaben, ny 
vurdering av artilleriskytefelt i Gyvatn -
Bygland kommune.) 
St.prp. 68, ref. S.tid. 3514, Innst. S. 201, 
S.tid. 4181-4187 (7 .6.93). 
(5 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

5. Forsvarets materiellanskaffelsesvirksom
het og prosjektstyring. 
(Vedlegg: Innstilling fra «Roderburgutval
get>>, l. juli 1992. Inntatt i Innst. S. 197: 
Brevveksling mellom Riksrevisjonen, For
svarsdepartementet, Stortinget og forsvar
skomiteen vedr. Regelverk for statens an
skaffelsesvirksomhet (REFSA) og endrin
ger i Bestemmelser for anskaffelser i For
svaret (BAF), samt utrykte vedleggs kon
stitusjonelle betydning.) 
St.meld. 17, ref. S .tid. 2418, Innst. S . 118, 
S .tid. 3310-3311 (20.4.93), Innst. S . 197 , 
S.tid. 4187-4190 (7 .6.93). 
(Innst. 118 tilbakesendt komite.) 
(Jf. sak 2.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingvald Godal om at Tyrkia 

kan kutta ut Noreg som leverandør av for
svarsmateriell pga. at regjeringa i fjor nek
ta eksport av 8000 prøveskott, S.tid. 2887-
2888 (24.2.93). 
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FORURENSNING 

Omfatter bl.a.: Avfallshåndtering, bilvrak, giftdumping, havforurensninger, kloakkutslipp, 
luftforurensning, oljevernberedskap, radioaktivt avfall, spesialavfall, Statens forurensningstil
syn (SFT), sur nedbør, vannforurensning. 
Se også: MILJØVERN, NATURVERN 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 16.11.89 fra Mil
jøverndepartementet om feil i St. prp. 1.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 857-967 
(28.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1441 4441 Statens forurensningstilsyn 
1448 Særlige tiltak mot forurensninger 

m .v. 
1449 Oppsamlingssystem for bilvrak 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Jan Simonsen og Petter Bjør

heim om å be Regjeringen tillate Titania 
AlS fortsatt utslipp av avgangsmasser i 
sjødeponi på Dyngadjupet. (Ved kgl. reso
lusjon 9.2.90 ble det gitt pålegg om landde
poni.) 
(Vedlegg: Kartvedlegg.) 
Dok. 8:17, ref. S.tid. 2282, Innst. S. 107, 
S.tid. 2611-2619 (15.3.90). 
(Forslag om å be Regjeringen omgjøre 
ved taket om landdeponi - ikke bifalt.) 

2. Miljøvernpolitisk redegjørelse av miljø
vernministeren. (Forberedelser til Bergen
skonferansen «Innsats for felles framtid», 
et nasjonalt miljøutvalg, miljøsituasjonen 
i Øst- Europa, forhandlinger om en klima
konvensjon, system for kontroll og gjen
nomføring av internasjonale miljøforplik
telser, S02 utslipp fra Kolahalvøya, samar
beid mellom Nordsjølandene om havfor
urensning, reforhandlinger av Montreal
avtalen om ozonødeleggende stoffer og 
om reduksjon av so2 og NOX, miljøpoli
tikk i EFTA/EF- forhandlingene, en sek
torovergripende miljøpolitikk i Norge, fø
re var-prinsippet, en bærekraftig utvik
ling- prinsippet, pris- og avgiftspolitikk, 

tiltak mot forurensninger i samferdsels
sektoren, jordbruks- og industriforurens
ning, miljøteknologi som nasjonalt sat
singsområde, spesialavfallssystem, olje
vernberedskap, oppdrettslaksens trussel 
mot vill-laksen, barskogvern, programmet 
«Miljøvern i kommunene», kulturminne
vernet, kildesortering og gjenvinning, et 
nordisk miljøvernsenter til Lillehammer
OL, stabilisering av C02 utslipp innen år 
2000.) 
S.tid. 2717-2724 (27.3.90), S.tid. 3125-3179 
(debatt 24.4.90). 
(4 forslag, hvorav 2 fra Per Aunet og 2 fra 
Haakon Blankenborg, sendt Regjeringen -
se REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

3. Interp. fra Anders Aune om forurensnin
gen fra Sovjet og bistand med norsk rense
teknologi. 
St.tid. 4646-4659 (26.9.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Helga Haugen om virkninge

ne av utbygging av renseanlegg langs Sør
landskysten, som en oppfølging av Nord
sjøavtalen, S.tid. 286 (1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Syver Berge om å tilrettelegge 
eit mottakarapparat slik at brukt plast kan 
nyttast som ressurs, S.tid. 286-287 {1.11.89). 

3. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om hva 
som kan gjøres for å forebygge oljeulykker 
langs kysten, f.eks. utslipp fra havarerte ol
jetankere, S.tid. 287-288 {1.11.89). 
{Jf. sak 12.) 

4. Sp.spm. fra Svein Alsaker om å påby bruk 
av taubåter til og fra terminalene på Sture 
og Mongstad for å forebygge ulykker med 
oljetankskip, S.tid. 291-292 (1.11.89). 

5. Sp.spm. fra Marit Nybakk om drift av ny 
forbrenningsovn ved Radiumhospitalet, 
S.tid. 327-328 (8.11.89). 
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6. Sp.spm. fra Oddrunn Pettersen om farlig 
avfall lagret i den nedlagte sildoljefabrik
ken i Øksfjord i Loppa kommune, S.tid. 
337 (8.11.89). 

7. Sp.spm. fra Thorbjørn Berntsen, framsatt 
av Haakon Blankenborg om støtte til Oslo 
Sporveiers prøveprosjekt med propan
drevne busser med katalysator, S.tid. 338 
(8.11.89). 

8. Sp.spm. fra Thorbjørn Berntsen, framsatt 
av Haakon Blankenborg om etablering av 
sentralanlegg for behandling av spesial
avfall i Rana, S.tid. 338 (8.11.89). 

9. Sp.spm. fra Leiv Stensland om nøytralise
ring av tungmetaller i Eitrheimsvågen i 
Hardangerfjorden, S .tid. 712-713 (22.11.89). 

10. Sp.spm. fra Inger Dag Steen, framsatt av 
Tora Aas land Houg om reduksjon av kad
miuminnholdet i kunstgjødsel, S. tid. 1657-
1658 (13.12.89). 
(.Jf. sak 13.) 

11. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om statlig 
garanti for inntektstap ved halvering av 
priser på kollektivtransport i et otnråde 
som Østfold i kampen mot karbondioksy
dutslipp, S.tid. 1663 (13.12.89). 

12. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om opp
fylging av evalueringsrapporten om olje
vernaksjonen ved oljeulukka utanfor Sog
nefjorden, S.tid. 1672-1673 (13.12.89). 
(Jf. sak 3.) 

13. Sp.spm. fra Per Aunet om tiltak for å redu
sere kadmium innholdet i mat, jord og luft, 
S.tid. 1674 (13.12.89). 
(.Jf. sak 10.) 

14. Sp.spm. fra Per Aunet om Norge vil pro
testere mot de britiske søknadene om å 
fortsette dumping av industriavfall i 
Nordsjøen, S.tid. 1675 (13.12.89). 

15. Sp.spm. fra Per Aunet om å forskuttere 
Naturvernforbundets utgifter i forbindelse 
med oljeulykken i Sognefjorden, S.tid. 
2057-2058 (10.1.90). 

16. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om å pålegge 
Orkla- Borregaards klorfabrikk i Sarps
borg å redusere kvikksølvutslippene, S.tid. 
2058-2059 (10.1.90). 
(Jf. sak 20.) 

17. Sp.spm. fra Inger Pedersen om å rette opp 
lov- og regelverket for å forhindre forurens
ningsulykker til sjøs, S.tid. 2071-2072 
(17 .1.90). 

18. Sp.spm. fra Per Aunet om opprenskings
arbeidet av oljesøl etter «Mercantile Mari
cas» forlis i Sognefjorden, S.tid. 2097-2098 
(17 .1.90). 

19. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om ini
tiativ til å starte arbeidet med å få Mjøsa i 
økologisk balanse, S . tid. 2099-2100 
(17 .1.90) . 

20. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om kvikk
sølvutslipp fra Borregaard, korrigering av 
svar gitt i spørretimen 10. januar 1990, 
S.tid. 2191-2193 (31.1.90). 
(.Jf. sak 16.) 

21. Sp.spm. fra Per Aunet, framsatt av Lisbeth 
Holand om å foreta de nødvendige tiltak 
slik at behandlingsopplegget for spesialav
fall kan være i drift i 1992, S.tid. 2208-2209 
(31.1.90). 
(.Jf. sak 25.) 

22. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om fjerning 
av vraket av m/s Tirranna i Gisundet i 
Troms, da oljelekkasjer derfra forurenser 
strendene, S .tid. 2228 (31.1.90). 

23. Sp.spm. fra Jørgen Kosmo om å forhindre 
en miljøkatastrofe i Oslofjorden forårsaket 
av oljelekkasje fra vraket av «Bliicher», 
S .tid. 2229 (31.1.90). 

24. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om fjer
ning av farlig spesialavfall fra nedlagte 
bedrifter, S.tid. 2230-2231 (31.1.90). 

25. Sp.spm. fra Haakon Blankenborg, fram
satt av Ashild Hauan om løsning på spørs
målet om når spesialavfallsanlegget i Mo i 
Rana kan komme i gang, S. tid. 2231-2232 
(31.1.90). 
(.Jf. sak 21.) 

26. Sp.spm. fra Erik Solheim om utnyttelse av 
metan-gass fra søppelfyllinger slik at ut
slipp av klimagasser reduseres, S.tid. 
2390-2391 (14 .2.90). 

27. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om utslepps
løyve for Waardal Kjemiske Fabrikker AlS 
som gjer Marikoven på Askøy til kreftfar
leg område, S.tid. 2391-2392 (14.2.90). 

28. Sp.spm. fra Kari Helliesen, framsatt av 
Magnar Sætre om årsaken til at Rogaland 
er holdt utenfor Statens Forurensningstil
syns tiltaksplan om reduksjon av utslipp 
til Nordsjøen, S.tid. 2603-2604 (14.3.90). 

29. Sp.spm. fra Sigbjørn Ravnåsen om Sta
tens Forurensningstilsyns pressemelding 
om spesialavfallsdeponi i Skiensområdet, 
og styrking av miljøvernavdelinga hos fyl
kesmannen i Telemark, S.tid. 2604-2605 
(14.3.90). 

30. Sp.spm. fra Per Aunet om hva som vil bli 
gjort fra norsk side for å få reduksjon eller 
stopp i svoveldioksidutslipp fra Sovjet, 
S.tid. 2607-2608 (14.3.90). 

31. Sp.spm. fra Karita Bekkemellem, framsatt 
av Ottar Kaldhol om registrering av skips
vrak som ligger langs Nordvestlandet og 
som kan føre til forurensning av olje og 
tungmetaller, S.tid. 2955 (4.4.90). 

32. Sp.spm. fra Karita Bekkemellem, framsatt 
av Ottar Kaldhol om henleggelse av sak 
mot M!S Hedlo som fraktet det forurensen
de stoffet bek til Sunndalsøra, S.tid. 2955 
(4.4.90). 
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33. Sp.spm. fra Lodve Solholm om effektivise
ring av opprenskningsarbeid etter oljeuts
lipp ved å tillate profesjonelle firmaer å 
delta, S.tid. 2955-2956 (4.4.90). 

34. Sp.spm. fra Inge Staldvik om tiltak for å 
stanse utslipp og forurensning fra produk
ter med klororganiske forbindelser, S.tid. 
2962 (4.4.90). 

35. Sp.spm. fra Olav Akselsen, framsatt av 
Karl Eirik Schjøtt Pedersen om å vurdera 
lovforslag om innføring av kjeldesortering 
av husholdsavfall, S.tid. 2963-2964 (4.4.90). 

36. Sp.spm. fra Knut Hanselmann om å påleg
ge eierne av tyske skipsvrak langs kysten å 
ta omkostningene med kartlegging og 
opprydding av vrakene, S.tid. 3183 
(25.4.90). 

37. Sp.spm. fra Per Aunet om initiativ til en 
undersøkelse av helsetilstanden til trærne 
i de største byene, S.tid. 3183-3184 (25.4.90). 

38. Sp.spm. fra Nils O. Golten om å auka kapa-

siteten for mottak av miljøfarleg avfall, 
S.tid. 3409 (9.5.90). 

39. Sp.spm. fra Helga Haugen om å motivere 
til at giftavfall blir levert ved godkjente 
mottaksanlegg, S. tid. 3544 (16 .5.90). 

40. Sp.spm. fra Marit Rotnes om forbud mot 
omsetning av serpentinspray, S.tid. 3616-
3617 (23.5.90). 

41. Sp.spm. fra Per Aunet om lagring og de
struering av PCB- avfall, S.tid. 3617-3618 
(23.5.90). 

42. Sp.spm. fra Astrid Marie Nistad om tiltak 
for å fjerne kvikksølvmengden i Fugleset
fjorden i Sogn og Fjordane, som er målt til 
10 ganger normal mengde, S.tid. 3620-3621 
(23.5.90). 

43. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om spesialavfall
sanlegg i Mo i Rana, og konsekvenser for 
tomtevalg og sikkerhet ved at anlegget 
skal ha privat eierflertall, S.tid. 3621-3622 
(23.5.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1475-1570 
(10.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1406 Miljøvernavdelingene i fylkene 
1441 4441 Statens forurensningstilsyn 
1442 Tiltak for vannmiljø 
1443 Tiltak for luftmiljø og reduksjon 

av industriforurensninger 
1449 Oppsamlingssystem for bilvrak 
(4 forslag, hvorav 3 fra KrF og Sp, og l fra 
A og FrP, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet for 1990 un

der Miljøverndepartementet. (Kap. 1441 
Statens forurensningstilsyn - oljevernak
sjoner i forbindelse med Azalea og Mer
cantil Maricas, kap. 1448 Særlige tiltak 
mot forurensninger.) 
St. prp. 20, ref. S.tid. 770, Innst. S. 68, S.tid. 
1903- 1904 (19.12 .90). 

2. Miljøvernpolitisk redegjørelse av miljø
vernministeren. (Globalt miljøvernsamar
beid, forhandlinger om en klimakonvens
jon, målsettingen om C02-stabilisering, 
konvensjon for bevaring av biologisk 
mangfold, havmiljøet, forberedelser til 
FN-konferansen om miljø og utvikling i 
Brasil 1992, tiltak mot sur nedbør, miljø
samarbeid med Øst- Europa og Sovjet-

unionen, radioaktiv forurensning, miljø
problematikken i EØS-forhandlingene, 
avfallsproblemene, miljøvern i kommune
ne, bioteknologi, havbruk.) 
S.tid. 2787-2796 (21.3 .91), S.tid. 2913-2972 
(miljøverndebatt 11.4.91). 
(8 forslag fra Per Aunet pva. SV, hvorav 2 
forslag ble sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

3. Samtykke til ratifikasjon av endringar i 
ein protokoll av 16. september 1987 til Wi
en-konvensjonen av 22. mars 1985 om vern 
av ozonlaget, som gjeld stoff som reduse
rer ozonlaget. (Utfasing av produksjon og 
bruk av KFK og halonar.) 
(Vedlegg: Justeringar og endring av Mon
treal-protokollen om stoff som reduserer 
ozonlaget (engelsk og norsk tekst).) 
St.prp. 96, ref. S.tid. 3656, Innst. S. 219, 
S.tid. 4312 (19.6.91). 

4. Dannelsen av selskap for behandling av 
spesialavfall m.m. 
(Vedlegg: Aksjonæravtale.) 
St. prp. 103, ref. S.tid. 4588 (30.9.91), og ved
tatt ikke behandlet av dette Storting. 

m . Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per Aunet om vurdering av 

mulighetene for å bygge flytende gas
skraftverk uten utslipp av C02 og nitrøse 
gasser på Haltenbanken, S.tid. 77-78 
(10.10.90). 
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2. Sp.spm. fra Laila Kaland om tiltak for å 
hindre oljeutslepp frå industri og båtar ut
anfor kysten, S .tid. 89-90 (10.10.90). 

3. Sp.spm. fra Anders Aune om opplysnin
ger om skjødesløs sovjetisk lagring av ra
dioaktivt avfall på Kola, S.tid. 201-202 
(17 .10.90). 

4. Sp.spm. fra Laila Kaland om tiltak for å 
gjere fergetransporten meir miljøvennleg, 
S.tid. 226-227 (17 .10.90). 

5. Sp.spm. fra Per Aunet om å sørge for at det 
blir foretatt en miljømessig vurdering før 
det blir gitt eksportlisens for farlig avfall, 
S.tid. 228-229 (17 .10.90). 

6. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
etablering av to fragmenteringsanlegg for 
bilvrak, hvorav det ene lokaliseres til Hel
gelandskysten, S.tid. 229-230 (17 .10.90). 

7. Sp.spm. fra Gunnar Prestegård om ut
slipp av saltsyre fra Christiania Spiger
verk ut i Akerselva, og tiltak for å hindre 
slike ulykker i framtiden, S.tid. 453 
(24.10.90). 

8. Sp.spm. fra Per Aunet om etablering av 
anlegg for behandling av spesialavfall i 
Rana, S .tid. 542-544 (14.11.90). 

9. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om lang be
handlingstid ved Statens forurensningstil
syn for utslippssøknader fra bedrifter i 
Vestfold, S.tid. 545-546 (14.11.90). 

10. Sp.spm. fra Anders Aune om midler til 
Norges geologiske undersøkelse til kart
legging av radioaktiv stråling i Finn
mark, S.tid. 552-553 (14 .11.90). 

11. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om reduk
sjon i forurensende industriutslipp ved 
Saugbruksforeningen i Halden, S.tid. 720-
721 (21.11.90). 

12. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om vurdering 
av et system der industri som får utslipp
stillatelse, forplikter seg til å tilknytte seg 
miljørevisorer, S.tid. 721-723 (21.11.90). 

13. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om av
fallsfyllinger med spesialavfall eller alvor
lige forurensninger i Akershus fylke, S.tid. 
2019-2020 (9.1.91). 

14. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om gjen
opptaking av mottak for glass til gjenvin
ning ved Moss Glassverk, S.tid. 2020-2021 
(9.1.91). 

15. Sp.spm. fra Jan Elvheim om vraket av M!S 
Tirranna som har ligget i Finnsnesrenna i 
Troms siden 1966, S.tid. 2021-2022 (9.1.91). 

16. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om konse
sjonsbehandling av giftstoffet klorat slik 
at utslipp til Oslofjorden kan reduseres, 
S.tid. 2060-2061 (16.1.91). 

l 7. Sp.spm. fra Helga Haugen om oppfylling 
av handlingsplan for kalking av sure vann 
og vassdrag, S . tid. 2354 (13.2.91). 

18. Sp.spm. fra Sylvia Kristin Brustad om 
overvåking av vannkvaliteten i Glomma, 
S.tid. 2354-2355 (13.2.91). 

19. Sp.spm. fra Syver Berge om stadval for la
gerplass og forbrenningsanlegg for proble
mavfall, S.tid. 2355 (13 .2.91). 

20. Sp.spm. fra Anne Aakervik om avtakspro
blemer i forbindelse med innsamlet glas
savfall, S.tid. 2490-2491 (20.2.91). 

21. Sp.spm. fra Marit Rotnes om dumping av 
skipsvrak langs kysten, S.tid. 2491-2492 
(20.2.91). 

22. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om etab
lering av et system for mottak og gjenvin
ning av spillolje, S.tid. 2492-2493 (20.2.91). 

23. Sp.spm. fra Ranja Hauglid om avfall som 
ligger igjen etter militærøvelser i Troms, 
S.tid. 2570-2571 (6 .3.91). 

24. Sp.spm. fra Per Aunet om Statens for
urensningstilsyn som har latt henvendel
ser om lokale miljøproblemer stå ube
svart, S.tid. 2583-2584 (6.3 .91). 

25. Sp.spm. fra John G. Bernander om vurde
ring av Statens forurensningstilsyns kon
sulentvirksomhet med sikte på utskillelse 
fra virksomheten for øvrig, S .tid. 2769 
(20 .3.91). 

26. Sp.spm. fra Ingvald Godal om iverkset
ting av kalking av Nisservann, S.tid. 2893-
2894 (10.4.91). 

27. Sp.spm. fra Erik Solheim, framsatt av Per 
Aunet om tiltak for å hindre at Nidarosdo
men og andre eldre bygninger forvitrer på 
grunn av sur nedbør, S.tid. 2894- 2895 
(10.4.91). 

28. Sp.spm. fra Sissel Rønbeck om når for
urensningsloven vil bli gjort gjeldende for 
samferdselssektoren, og utvidete mulighe
ter for Statens forurensningstilsyn i denne 
forbindelse, S.tid. 3054-3055 (17 .4.91). 

29. Sp.spm. fra Tore A . Liltved om statsstøtte 
til kommuner som er pålagt å bygge 
kloakkrenseanlegg etter Nordsjøplanen, 
for å redusere avgiftene, S.tid. 3273 
(8.5.91). 

30. Sp.spm. fra Eva Heir, framsatt av Per Au
net om vurdering av Naturvernforbundets 
krav om installasjon av avsug for bensin
damp ved bensinstasjoner som urealistisk, 
S .tid. 3273-3274 (8.5.91). 

31. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om sikring 
av videre drift ved Norsk Fett- og Lim indu
stri AlS på Mogreina, som blir nektet ut
slippskonsesjon, S.tid. 3457-3458 (29.5.91). 

32. Sp.spm. fra Erik Solheim om tiltak for å 
stoppe forurensningen av tungmetaller 
fra de nedlagte Løkken gruver, S.tid. 3692-
3693 (5.6.91). 
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IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 11. juni 1976 nr. 79 om pro

duktkontroll og lov 13. mars 1981 nr. 6 om 
vern mot forurensninger og om avfall (joT
urensningsloven). (Oppheving av bestem-

meisene om produktkontrollråd og for
urensningsråd.) 
Ot.prp. 33, ref. O.tid. 345, Innst. O. 48, O.tid. 
410-411 (21.5.91), Besl. O. 51, L.tid. 23 
(30.5.91). Lov av 14. juni 1991. 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1305-1396 
(28.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1406 Miljøvernavdelingene i fylkene 
1441 4441 Statens forurensningstilsyn 
1442 Tiltak for vannmiljø 
1443 Tiltak for luftmiljø og reduksjon 

av industriforurensninger 
1449 Oppsamlingssystem for bilvrak 
(l forslag fra SV sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1991 un

der Miljøverndepartementet. (Kap. 1441 
Statens forurensningstilsyn, akutte olje
vernaksjoner; kap. 1443, oppfyllelse av ga
rantiansvar for miljøvernlån; kap. 1449 
Oppsamlingssystem for bilvrak.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 305, Innst. S. 10, S.tid. 
359 (29.10.91). 

2. Dannelsen av selskap for behandling av 
spesialavfall m .m . 
(Vedlegg til St.prp. Aksjonæravtale. Ved
legg til Innst.: Brev av 24. september 1991 
fra Miljøverndepartementet til kommu
nal- og miljøvernkomiteen om rettinger i 
St. prp. og avtaletekst.) 
St.prp. 103 (1990-91), ref. S.tid. 32, Innst. S. 
24, S.tid. 1263-1283 (26.11.91). 
(5 forslag- ingen bifalt.) 

3. Interp. fra Svein Alsaker om bedre bered
skap i forbindelse med bruk av atomener
gi på Kolahalvøya og lagring og dumping 
av radioaktivt avfall. 
S.tid. 2899-2915 (19.3.92). 
(2 forslag oversendt Regjeringen, hen
holdsvis fra Svein Alsaker og Reidar Jo
hansen pva. SV - se REGJERINGEN 
OVERSENDT l.) 

4. Miljøvernpolitisk redegjørelse av miljø
vernministeren. (Utslippsreduksjoner, av
fallshåndtering, nye nasjonalparker, vass
dragsvern, fortidsvern, oljevernbered
skap, friluftsliv, FNs miljøprogram, klima
konvensjonen, miljøkonferansen i Brasil, 

miljøavgifter, C02-målsettingen, radioak
tiv forurensning.) 
S.tid. 3061-3069 (1.4.92), S.tid. 3210-3258 
(debatt 9.4.92). 
(3 forslag, hvorav l ikke bifalt. 2 forslag 
sendt Regjeringen, henholdsvis fra An
ders Aune og fra Per Aunet pva. SV - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Karin Beate Theodorsen om 

Sovjets lagring av atomavfall nær grensen 
og dumping av slikt avfall i Barentshavet, 
S.tid. 34-35 (9.10.91). 

2. Sp.spm. fra Per Aunet om skjerping av 
lovverk og infom1asjon om giftige trykk
impregnt!ringsvæsker og trykkimpregnert 
treverk, S.tid. 369-370 (30.10.91). 

3. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om Miljøvern
departementets arbeid med modeller og 
systemer for miljørevisjon, S.tid. 370-371 
(30.10.91). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om pålegg 
fra Statens Forurensningstilsyn til Ringe
rike Møbel og Trevare AlS om nye ru.tiner 
ved brenning av trevirke, S.tid. 942-943 
(20.11.91). 

5. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om man
gelfull oljevernberedskap etter oljelekka
sjen fra det greske skipet ((Sonata»s hava
ri ved Mørekysten, S.tid. 944-946 
(20.11.91). 

6. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om et russisk firma som planlegger å øde
legge giftig avfall ved atomsprengning på 
Novaja Semlja, S.tid. 2078 (8.1.92). 

7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om for
urensning fra skipsfarten i Oslofjorden, 
S.tid. 2086-2087 (8.1.92). 

8. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om Holm-ut
valgets utredning om utnytting av Forsva
rets ressurser innen oljevern, og et eventu
elt bredere grunnlag for analysen, S.tid. 
2137-2138 (15.1.92). 

9. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å lette 
på restriksjonene for fiske i Grenlands/jor
den etter en ny forskningsrapport om 
dioksiner, S.tid. 2145-2146 (15.1.92). 
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10. Sp.spm. fra Ingvald Godal om iverkset
ting av kalking av Nisservann, S.tid. 2173-
2174 (22.1.92). 

11. Sp.spm. fra Jens Marcussen om innføring 
av regler med befrakteransvar for eventu
elle miljøskader etter skipshavari, S.tid. 
2184-2185 (22.1.92). 

12. Sp.spm. fra Ingvald Godal om styrking av 
overvaking og beredskap mot oljeutslepp i 
Ytre Oslofjord og innseglinga til Grenland, 
S.tid. 2300-2301 (5.2.92). 

13. Sp.spm. fra Odd Holten om skjerpede krav 
innen skipsfarten til søppeltømming og 
oppsamling av olje, S. tid. 2301-2302 
(5.2.92). 

14. Sp.spm. fra Olav Akselsen om tiltak for å 
stanse dumping av utrangerte skip og an
net skrot i sjøen, S .tid. 2461 (12.2.92). 
(Jf. sak 23.) 

15. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om priorite
ring av fjeming av forurensningsvrakene 
«Tirranna» og «Blii.cher>> før fjerning av 
«Arisan», S.tid. 2614-2615 (19.2.92). 

16. Sp.spm. fra Helga Haugen om ny vurde
ring av rensetiltak som er pålagt kystkom
muner i forbindelse med Nordsjøavtalen, 
S.tid. 2615-2616 (19.2.92). 

17. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om Miljøvern
departementets oppheving av utslippstil
latelse for sanitært avløpsvann fra eien
dom i Sola kommune, S.tid. 2618 (19.2.92). 

18. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 
om kartlegging og fjerning av dumpet ra
dioaktivt avfall i havet utenfor Novaja 
Semlja, S.tid. 2760-2761 (11.3.92). 

19. Sp.spm. fra Syver Berge, framsatt av Ed
vard Grimstad om sterk reduksjon i skog
tilveksten på grunn av forureining av 
jordsmonnet, S.tid. 2774-2776 (11.3.92). 

20. Sp.spm. fra Arne Alsåker Spilde, framsatt 
av Arne Skauge om Miljøverndepartemen
tets engasjement i industriutviklingspro
sjektet Boss Teknologi, i samband med ei 
meir miljøvenleg avfallshandsaming, 
S.tid. 2777-2778 (11.3.92). 

21. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om konse
sjon for utslippstillatelse for Norsk Fett
og Limindustri A/S i Ullensaker, S .tid. 
2778-2779 (11.3.92). 

22. Sp.spm. fra Tora Aas land Houg om tiltak i 
forbindelse med lekkasje fra lagrings
plass for radioaktivt avfall i Estland, 
S.tid. 2890-2891 (18.3 .92). 

23. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om Statoils 
søknad om senking av utrangert lastebøye 
fra Nordsjøen i Nedstrands/jorden, S. tid. 
2942-2943 (25.3.92). 
(Jf. sak 14.) 

24. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om bruk av 
Hjerkinn skytefelt til destruksjon av For
svarets ammunisjon og forholdet til Dov
refjell nasjonalpark, S.tid. 3544-3545 
(13 .5.92). 

25. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om tys
ke planer om dumping av miljøfarlig av
fall ved Langøya ved Holmestrand, S.tid. 
3781-3782 (27 .5.92). 

26. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om et fler
brukskonsept for oljevernkatamaran/rute
gående hurtigbåt utviklet ved Rogaland 
Trafikkselskap A/S og Båtservice Indu
strier A/S, S . tid. 3833-3834 (3.6 .92). 

27. Sp.spm. fra Leiv Blakset om auke i vrak
panten for bil for å få dei eldste bilane ut 
av trafikken, S.tid. 3842 (3.6.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til Innst.: l. Brev av 19. oktober 
1992 fra Miljøverndepartementet vedr. 
kap. 1406.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1577-1662 
(26.11.92) . 
Budsjett-kap.: 
1406 Miljøvernavdelingene i fylkene 
1441 4441 Statens forurensningstilsyn 
1442 Vannmiljø-, avfalls- og spesialav-

fallstiltak 
1449 Oppsamlingssystem for bilvrak 
(l forslag fra A og FrP vedr. miljøteknolo
gi bifalt.) 

13 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til ratifikasjon av ein protokoll 

av 18. november 1991 til ECE-konvensjo
nen av 13. november 1979 om langtrans
porterte grenseoverskridande luftureinin
gar, som gjeld kontroll med utslepp av 
flyktige organiske stoff eller grensekrys
sande mengder av slike. 
(Vedlegg: Protokollen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse. I. Område utpeika til 
tiltaksområde for troposfærisk ozon. IT. 
Kontrolltiltak for utslepp av flyktige orga
niske stoff. Ul. Kontrolltiltak for utslepp 
av flyktige organiske stoff (VOC) frå veg
gåande motorkøyrety. IV. Klassifikasjon 
av flyktige organiske stoff basert på foto
kjemisk ozondanningspotensial.) 
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St.prp. 120 (1991-92), ref. S.tid. 4470 (1991-
92), Innst. S. 9, S.tid. 138-141 (13.10.92). 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1992 un
der Miljøverndepartementet. (Kap. 1441 
Statens forurensningstilsyn, anskaffelse 
av oljevernutstyr til kystvaktfartøy.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 43, 
S.tid. 1577, 1615-1651,1664 (26.11.92). 

3. Forslag fra Per Aunet om å forbedre norsk 
spilloljebehandl ing. 
(Vedlegg til innst. : Svarbrev av 30.9.92 fra 
Miljøverndepartementet til kommunal- og 
miljøvernkomiteen.) 
Dok. 8:21 (1991-92), ref. S.tid. 2843 (1991-
92), Innst. S. 59, S.tid. 2035 (8.12.92) og ved
lagt protokollen. 
(Jf. neste sak.) 

4. Tiltak for reduserte avfallsmengder, økt 
gjenvinning og forsvarlig avfallsbehand
ling. 
(Vedlegg: l. Skjematisk oversikt for av
fallshåndtering. 2. Status og potensiale for 
gjenvinning. 3. Sentrale EF -dokumenter 
om avfall. 4. Ordliste for avfall og gjenvin
ning. Særskilte vedlegg: l. NOU 1990: 28 
Avfallsminimering og gjenvinning. Leder 
Terje Kronen . 2. NOU 1992: 3 Mot en mer 
kostnadseffektiv miljøpolitikk i 1990-åre
ne. Leder Thorvald Moe.) 
St.meld. 44 (1991-92), ref. S .tid. 3532 (1991-
92), Innst. S . 56, S.tid. 2035-2053 (8.12.92) . 
(Jf. IV, 1.) 

5. Interp. fra Reidar Johansen om behand
ling på statsledernivå av forurensningssi 
tuasjonen i Finnmark som følge av utslipp 
fra Kola-anleggene. 
S .tid. 3087-3099 (29.3.93). 

6. Miljøvernpolitisk redegjørelse av miljø
vernministeren (C02-utslipp, ozonproble
matikken, sur nedbør, svovelutslipp, 
NOx-utslipp, Kola, norsk-russisk ekspert
tokt i Karahavet, senter for miljøvern og 
samarbeid i Barentsregionen, konvensjo
ner mot dumping av radioaktivt avfall, ol
jevern, miljøgifter, Nordsjømålene, av
fallshandtering, gassuhell på Langøya ved 
Holmestrand). 
S.tid. 3516-3524 (4.5 .93), S.tid. 3745-3796 
(debatt 13.5.93). 
(3 forslag, hvorav l fra Per Aunet pva. SV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

7. Norges oppfølging av nordsjødeklarasjo
nene. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.4.93 fra 
Miljøverndepartementet til komiteen. 
(Vedlegg: l. Oversikt over miljøgiftproble
mer i norske vassdrag og fjorder. 2. Over
sikt over eutrofieringsproblemer i norske 
vassdrag og fjorder. 3. Illustrasjon av mil-

jøtilstanden ved ulike tilstandsklasser 
mhp. eutrofiering i a) fjorder og skjærgård. 
b) elver og innsjøer. 4. Oppfølging av 
nordsjødeklarasjonenes mål for utslipps
reduksjoner og bestemmelser om tiltak 
vedrørende miljøgifter. Særskilte vedlegg: 
l. Haagdeklarasjonen, 8. mars 1990. 2. 
SFT-rapport 92:14. TA-846/1992 om næ
ringssal ttilførslene.) 
St.meld. 64 (1991-92), ref. S .tid. 4470 (1991-
92), Innst. S. 162, S.tid. 3746-3797 (13.5 .93). 
(l forslag fra SV og FrP ikke bifalt.) 

8. Samtykke til ratifikasjon av endringar i 
ein Protokoll av 29. juni 1990 til Wien-kon
vensjonen av 22. mars 1985 om vern av 
ozonlaget, som gjeld stoff som reduserer 
ozonlaget. (Montreal-protokollen.) 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 71, ref. S .tid. 3515, Innst. S. 184, 
S.tid. 4073 (1.6 .93). 

9. Samtykke til ratifikasjon av Internasjonal 
konvensjon om beredskap, aksjon og sam
arbeid ved oljeforurensning, 1990. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 93, ref. S.tid. 4502 (14.6.93) og ved
tatt ikke behandlet av dette Storting. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om forbud 

mot import og lagring av utenlandsk ato
mavfall, S .tid. 149 (14.10.92). 

2. Sp.spm. fra Syver Berge om samordning 
av tre selskap som steller med spesialav
fall og der staten eig halvparten av aksja
ne, S .tid. 156 (14.10.92). 

3. Sp.spm. fra Leiv Blakset om løyve til å se
tje opp skilt frå riksveg til mottaksanlegg 
for toalettavfall frå campingvogner, S.tid. 
534-535 (21.10.92). 

4. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om forbud 
mot fri flyt av farlig avfall, og Wallonia
dommens betydning for Norge gjennom 
EØS-avtalen, S .tid. 694-695 (28.10.92). 

5. Sp.spm. fra Per Aunet om stans i sidepro
duksjonen av klor ved Borregaards plan
lagte fabrikk i Sarpsborg, og reduksjon i 
produksjonen av VCM og PVC ved Hy
dros anlegg, S. tid. 695-697 (28.10.92). 

6. Sp.spm. fra Knut Hanselmann om fort
gang i retningslinjer fra Statens forurens
ningstilsyn slik at Forsvaret kan rydde 
opp PCB-gift i sjøen ved Bergen, S. tid. 
1245-1246 (18.11 .92). 

7. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om salg av 
Langøya avfallsdeponi til Norsk avfalls
håndteringsselskap og Waste Manage
ment, S.tid. 1246-1248 (18 .11.92). 
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8. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om å 
utrede den mest forsvarlige behandlingen 
av radioaktivt avfall før valg av Himdalen 
i Aurskog-Høland som deponisted, S.tid. 
2084-2085 (9.12.92). 

9. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om Re
gjeringens begrunnelse for å gå imot å be
grense eksport av spesialavfall utenfor 
OECD. (Trukket tilbake), S.tid. 2090 
(9.12.92). 

10. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om å en
dre forskrifter som krev tømming av sep
tiktankar kvart 2. år til for eksempel 8 år, 
S .tid. 2091-2092 (9.12.92). 

11. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om innsam
ling av spesialavfall fra rensing av tan
kanlegg og dumping av slikt avfall på 
kommunale fyllplasser, S.tid. 2388-2389 
(13.1.93). 

12. Sp.spm. fra Per Aunet om gjenvinning av 
avfall fra fiskeindustrien , S.tid. 2926-2927 
(10.3.93). 

13. Sp.spm. fra Tove Kari Viken en analyse av 
PVC-forekomster i nærmiljøet ved Rafnes 
før utvidelse av produksjon, S .tid. 2927-
2929 (10.3 .93). 

14. Sp.spm. fra Per Aunet om at Norge sam
men med Storbritannia skal ha motsatt 
seg et krav om bruk av best tilgjengelig 
teknologi i den nye svovelprotokollen, 
S.tid. 2953-2955 (17 .3.93). 

15. Sp.spm. fra Ingvald Godal om handsa
mingstida for konsesjonssøknader frå nor
ske bedrifter, S.tid. 3316-3317 (21.4.93). 

16. Sp.spm. fra Ingvald Godal om ei rask av
gjerd på utsleppssøknaden frå Norsk Hy
dro for ein ny PVC-fabrikk på Herøya, 
S.tid. 3317 (21.4.93). 

l 7. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om å 
skaffe nødvendig informasjon om omfan
get av russisk atomavfall i de nordlige ha
vområdene, S.tid. 3317-3318 (21.4.93). 

18. Sp.spm. fra Karin Lian om å bedre sikker
hetsrutinene ved Langøya avfallsdeponi 
ved Holmestrand for å unngå flere utslipp 
av giftige gasser, S.tid. 3526-3527 (5.5 .93). 

19. Sp.spm. fra Anne Aakervik om kontroll 
med etterlevelse av sikkerhets- og vars
lingsrutiner ved avfallsdeponier, aktuali
sert av gassutslippet fra Langøya ved Hol
mestrand. (Trukket tilbake), S.tid. 3527-
3528 (5.5.93). 

20. Sp.spm. fra Ase Klundelien om varslings
rutinene i forbindelse med giftgassutslip
pet fra Langøya avfallsdeponi, S. tid. 3532-
3533 (5 .5.93). 

21. Sp.spm. fra Erna Solberg om å endre lov
verket for å hindre monopol i avfallsbe
handling, slik som i Bergen, S. tid. 3985-
3986 (26.5 .93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om 

vern mot forurensninger og om avfall (for
urensningsloven). 
(Oppfølging av St. meld. 44 for 1991-92, 
endr. i lovens innledende bestemmelser, 
sortering av forbruksavfall, gjenvinning, 
kommunale avfallsplaner, avfallsgebyr.) 
Ot.prp. 66, ref. O.tid. 578, Innst. O. 108, 
O.tid. 763-766 (25 .5.93), Besl. O. 116, L .tid. 
71 (3.6 .93). Lov av 11. juni 1993. 
(Jf. Il, 4.) 
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FREDSARBEID 

Omfatter bl.a.: Den Norske Nobelkomite, nedrustning, Nobels fredspris, rustningskontroll, sik
kerhetskonferanser. 
Se også: EUROPARÅDET, FN, FN-STYRKER, INTER.NASJONAL RETT, INTERNASJO
NALT SAMARBEID, NATO (POLITISKE SPM), NEDRUSTNING, UTENRIKSSAKER 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
L Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1219-1260 
(4.12.89). 
Budsjett-kap.: 
120 3120 Deltaking i internasjonale organi

sasjoner 
146 Utvikling og nedrustning 

Il. Alminnelige saker: 
l. Beretning fra Den Norske Nobelkomite for 

1987 eg 1988. 
Dok. 7, ref. S.tid. 50 (12.10.89) og vedlagt 
protokollen. 

2. Den Norske Nobelkomite meddeler at No
bels fredspris for 1989 er tildelt Den 14. Da
lai Lama, Tenzin Gyatso. 
Ref. S.tid. 50 (12.10.89) og vedlagt proto
kollen. 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1199-1243 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 

189 Utvikling og nedrustning 

U. Alminnelige saker: 
l. Den Norske Nobelkomite meddeler at No

bels fredspris for 1990 er tildelt Mikhail 
Sergejevich Gorbatsjov, President i Sov
jetunionen. 
Ref. S.tid. 197 (16.10.90}, og vedlagt proto
kollen. 

2. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Nobelkomiteen. 
lnnst. S. 18, S.tid. 669 (16.11.90). 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1096-1160 
(25.11.91). 
Budsjett-kap.: 
189 Utvikling og nedrustning 

D. Alminnelige saker: 
l. Beretning fra Den Norske Nobelkomite for 

1989 og 1990. 
Dok. 7, ref. S.tid. 32 (4.10.91), og vedlagt 
protokollen. 

2. Den Norske Nobelkomite meddeler at No
bels fredspris for 1991 er tildelt Aung San 
Suu Kyi. 
Ref. S.tid. 357 (24.10.91), og vedlagt proto
kollen. 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1417-1472 
(23.11.92). 
Budsjett-kap.: 
189 Utvikling og nedrustning 

n. Alminnelige saker: 
l. Den Norske Nobelkomite meddeler at No

bels fredspris for 1992 er tildelt Rigoberta 
Menchu. 
Ref. S.tid. 341 (16.10.92), og vedlagt proto
kollen. 
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FUNKS.JONSHEMMEDE 

Omfatter bl.a.: Ansvarsreformen, attføring, fysisk utviklingshemmede, hjelpemiddelsentraler, 
HVPU-reformen, psykisk utviklingshemmede, Rådet for funksjonshemmede, vernede bedrifter. 
Se også: FOLKEHELSE, SYKDOMMER 

1989-90 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 10.11.89 fra 
Kommunal- og arbeidsdepartementet om 
uklarhet i St.prp. l. Tillegg 3 under kap. 
551 om HVPU-reformen.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 857-967 
(28.11.89). 
Budsjett-kap.: 
523 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for 

yrkeshemmede 
581 Bolig- og miljøtiltak 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S .tid. 1261-1360 
(5.12.89). 
Budsjett-kap.: 
672 Rådet for funksjonshemmede 
67 3 Tiltak for funksjonshemmede 
724 Statlige stimuleringstiltak for psy

kisk helsevern 
732 Kontroll og tilsyn med psykisk ut

viklingshemmede 
741 Særlige tiltak for funksjonshem

mede 
(2 forslag fra Thea Knutzen pva. H, FrP, 
KrF og Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol

ketrygden for 1989 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. (Frigivelse av 
brannskadeforsikring for Konnerudkollen 
til fordel for kommunale prosjekter i Bus
kerud i forbindelse med HVPU-reformen.) 
St. prp. 37, ref. S.tid. 967, Innst. S. 45, S.tid. 
1361- 1362 (5.12.89). 

2. Midsund kommune sender brev datert 29. 
mars 1990 med uttalelse om samla plan for 
tiltak og tjenester til mennesker med psy-

kisk utviklingshemming i Midsund kom
mune. 
Ref. S.tid. 3179 (24.4.90), og vedlagt proto
kollen. 

3. Brev fra Smøla kommune datert 19. april 
1990 vedrørende de økonomiske forutset
ninger ved gjennomføring av HVPU- re
formen i Smøla kommune. 
Ref. S.tid. 3390 (7 .5.90), og vedlagt proto
kollen. 

4. Brev fra Ulstein kommune datert 23. april 
1990 vedrørende de økonomiske rammer 
ved gjennomføring av HVPU- reformen i 
Ulstein kommune. 
Ref. S.tid. 3390 (7 .5.90), og vedlagt proto
kollen. 

5. Gjennomføring av reformen for mennesker 
med psykisk utviklingshemming. (HVPU
reformen.) 
St.meld. 47, ref. S.tid. 3390, Innst. S. 240, 
S.tid. 4150- 4183 (12.6.90). 
(l forslag fra SV- ikke bifalt.) 

6. Opplæring av barn, unge og voksne med 
særskilte behov. 
(Vedlegg: l. Sammenfatning av synspunk
ter på framtidig organisering av spesial pe
dagogiske tiltak og tjenester. 2. Ansvar for 
omsorg og behandling av barn, unge og 
voksne. 3. Intensjonsplan for statens peda
gogiske senter i Hordaland. 4. Litteratur.) 
St.meld. 54, ref. S.tid. 3914, Innst. S. 258 
(ikke-beh.), S.tid. 4387 (14.6.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Laila Kaland om ressursbe

hovet for multihandikappa klientar ved 
gjennomføringa av HVPU- reformen, 
S.tid. 271-272 (1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om fritak 
eller rabatt for funksjonshemmede ved 
bomstasjoner, S.tid. 281-282 (1.11.89). 

3. Sp.spm. fra Karin Andersen om den pri
vate barnehagen Childcare i Drammen 
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som utelukker funksjonshemmede barn, S. 
tid. 342-343 (8.11.89). 

4. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om den uhold
bare situasjonen for funksjonshemmede 
som må reise i godsvogn på Jærbanen, 
S.tid. 988-989 (29.11.89). 

5. Sp.spm. fra Trond Jensrud om bedring av 
botilbudet for funksjonshemmede studen
ter, S.tid. 991 (29.11.89). 

6. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om kom
munene er sikret statlige overføringer for 
å dekke utgifter ved overtakelse av fylkes
kommunale boliger innen HVPU, S.tid. 
1642 (13.12.89). 

7. Sp.spm. fra Tora Aas land Houg om verne
de bedrifters plikt til å tilrettelegge ar
beidsoppgaver for sine ansatte, S.tid. 1680-
1681 (13.12.89). 

8. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om bevaring 
av 270 arbeidsplasser ved den vernete be
driften NIPRO AS, S.tid. 2328-2329 (7.2.90). 

9. Sp.spm. fra Magnar Sætre om å utvide 
rammene for antall yrkesvalghemmede 
som kan arbeide i bedriftene A.S Karmøy 
Industri og Fretex- Stavanger, S.tid. 2330-
2331 (7.2.90). 

10. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om ruteoppleg
get for Jærbanen som skal være så stramt 
at funksjonshemmede i rullestol ikke kan 
tas med, S.tid. 2382-2383 (14.2.90). 

11. Sp.spm. fra Ase Klundelien om dispensa
sjon for en drosjeeier i Øvre Eiker for å 
kunne ta ut et sete for å transportere en 
funksjonshemmet, S.tid. 2450-2451 
(21.2.90). 

12. Sp.spm. fra Thea Knutzen, framsatt av Ole 
Johs. Brunæs om å få i gang produksjon av 
hjelpemidler for funksjonshemmede, S.tid. 
2769-2770 (28.3.90). 

13. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om økte 
bevilgninger til fylkeskommunene til psy
kiatrisk hjelp til HVPU-klienter som over-

føres til kommunene, S.tid. 2933-2934 
(4.4.90). 

14. Sp.spm. fra Kari Helliesen om støtte til 
kjøp av bruktbil for funksjonshemmede, 
S.tid. 2935-2936 (4.4.90). 

15. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om årsa
ka til at funksjonshemma sine organisasjo
nar ikkje får plass i kontaktutvalet for sys
selsetting, S.tid. 2968-2969 (4.4.90) . 

16. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om ut
settelse av stortingsmelding om organise
ring av spesialundervisningen, S.tid. 3554-
3555 (16.5.90). 

l 7. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om be
handling av sak om fri tak for ombyggings
avg·ift for motorsykkel for funksjonshem
mede, S.tid. 3916-3918 (6.6.90). 

18. Sp.spm. fra Brit Jørgensen om støtte til 
drift av Vensmoen sentralinstitusjon for 
HVPU, Nordland, som rehabiliteringssen
ter for trafikkskadde, S.tid. 3919-3920 
(6.6.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i vergemålsloven m.m. (hjelpe

vergeordningen m . rn.). 
Ot.prp. 45, ref. O. tid. 125, Innst. O. 42, O. tid. 
186-190 (22.5.90), Besl. O. 44, L.tid. 18 
(29.5.90). Lov av 15. juni 1990. 

2. Endringer i lov l 7. juni 1966 nr. 12 om fol
ketrygd og i visse andre lover. (Sykepen
ger ved omsorgsarbeid - utvidet rett til stø
nad for foreldre med kronisk syke og 
funksjonshemmede barn, ved omsorg for 
alvorlig syke barn med psykisk utvik
lingshemming, sykepenger for foreldre 
med omsorg for hørsels- og synshemmede 
barn som må delta på tilpasningskurs.) 
Ot.prp. 44, ref. O.tid. 127, Innst. O. 50, O. tid. 
232-241 (29.5.90), Besl. O. 54, L.tid. 24 
(5.6.90). Lov av 15. juni 1990. 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1277-1356 
(6.12.90). 
Budsjett-kap.: 

672 Rådet for funksjonshemmede 
673 Tiltak for funksjonshemmede 
724 Statlige stimuleringstiltak for psy

kisk helsevern 
732 Kontroll og tilsyn med psykisk ut

viklingshemmede 
741 Særlige tiltak for funksjonshem

mede 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Kommunaldepartementet 
og Arbeids- og administrasjonsdeparte
mentet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Kommunaldepar
tementet: C. Endringer i rammetilskudd 
til helse- og sosialtjenesten i kommunene 
som overtar HVPU-institusjoner. D. En
dring i rammetilskudd til fylkeshelsetje
nesten som følge av endret ansvarsforde
ling for psykisk utviklingshemmede m.v.) 
Budsjett-innst. S. 5, S .tid. 1475-1570 
(10.12.90). 
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Budsjett-kap.: 
580 Bostøtte 

1543 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for 
yrkeshemmede 

Il. Alminnelige saker: 
l . Forhøyelse av engangsavgiften på kombi

nerte biler m .m. St.prp. 13, ref. S .tid. 699, 
Innst. S. 43, S.tid. 952-954 (29.11.90). 

2. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol
ketrygden for 1990 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. (Tilskudd til 
kompetansesenter for døvblindfødte.) 
(Vedlegg: Utkast til avtale om overdragel
se av Glittre sanatorium fra Staten til 
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesy
ke.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 770, lnnst. S. 52, S.tid. 
1358- 1359 (6.12.90). 

3. Opplæring av barn, unge og voksne med 
særskilte behov. (Elever med adferds- og 
lærevansker; syns- og hørselshemmede.) 
(Vedlegg: l. Sammenfatning av synspunk
ter på framtidig organisering av spesial pe
dagogiske tiltak og tjenester. 2. Ansvar for 
omsorg og behandling av bam, unge og 
voksne. 3. Intensjonsplan for statens peda
gogiske senter i Hordaland. 4. Litteratur.) 
St.meld. 54 (1989-90), ref. S.tid. 3914 (1989-
90), Innst. S. 160, S.tid. 3609-3656 (3.6.91). 
(5 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

4. Tillegg til St.meld. nr. 54 (1989-90) om opp
læring av barn, unge og voksne med sær
skilte behov. (Elever med adferds- og lære
vansker; syns- og hørselshemmede.) 
(Vedlegg: Litteratur.) 
St.meld. 35, ref. S.tid. 2786, Innst. S . 160, 
S.tid. 3609- 3656 (3.6.91). 
(5 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

5. Interp. fra Borghild Røyseland om tiltak 
for å skaffe uføretrygdede funksjonshem
mede arbeid. 
S.tid. 3763-3775 (6.6 .91). 
(2 forslag fra Borghild Røyseland pva. KrF 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

6. Statstilskudd til De 6. paralympiske vin
terleker på Lillehammer i 1994. 
St.prp. 77, ref. S.tid. 3253, Innst. S . 187, 
S.tid. 3981-3986 (12 .6.91). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om Høy

esteretts dom i Austestad-saken, og tiltak 
for å få kommunene til å innfri sine for
pliktelser til å gi nødvendig hjelp i hjem
met for dem som har behov for det, S.tid. 
68-69 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om fyl
keskommunanes disponering av ramme
løyvingane til HVPU-tiltak, S.tid. 71- 72 
(10.10.90). 

3. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om for
høgd hjelpestønad til foreldre til funk
sjonshemma born og samanhangen med 
eigenbetaling av barnehage og omsorg
sløn, S.tid. 225-226 (17 .10.90). 

4. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om Høy
esteretts dom i Austestad-saken, og tiltak 
for å få kommunene til å innfri sine for
pliktelser til å gi nødvendig hjelp i hjem
met for dem som har behov for det, S .tid. 
727 (21.11.90). 

5. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om tiltak for å 
bedre integreringen av psykisk utviklings
hemmede i lokale idrettslag, S.tid. 735-736 
(21.11.90). 

6. Sp.spm. fra Laila Kaland om sikring av 
eit godt kunnskapsmessig grunnlag for til
sette i helse- og sosialsektoren i samband 
med HVPU-reforma, S.tid. 2238-2239 
(6.2.91). 

7. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om eit 
klårare regelverk for verna arbeidsplas
sar, som ivaretek psykisk utviklingshem
ma sine særlege behov, S.tid. 2478 
(20.2.91) . 

8. Sp.spm. fra Brit Jørgensen, framsatt av Alf 
E. Jakobsen om avdekking og etterforsk
ning av overgrep og feilbehandling ved 
Emma Hjorths Hjem og Haukeland syke
hus, S .tid. 2495-2496 (20.2.91). 

9. Sp.spm. fra Børre Rønningen om styrka 
løyvingar til arbeidstilbod for psykisk ut
viklingshemma, S .tid. 2576- 2577 (6.3.91). 

10. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om oppfølging 
av HVPU- reformens intensjoner når det 
gjelder botilbud for psykisk utviklings
hemmede, S .tid. 2593-2594 (6.3.91). 

11. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om støtte 
til opprettelse av arbeidsplasser for psy
kisk utviklingshemmede i Sauda kommu
ne, S .tid. 2692 (13.3.91}. 

12. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om støtte til 
idrettsarbeid for psykisk utviklingshem
mede, S.tid. 2706 (13.3.91). 

13. Sp.spm. fra Steinar Maribo om formues
beskatning av funksjonshemmedes biler 
med lån fra folketrygden, S.tid. 2713-2714 
(13.3.91). 

14. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om støt
te til en familie i Steinkjer med et sterkt 
funksjonshemmet barn, som må selge sin 
bolig på tvangsauksjon, S .tid. 2775-2776 
(20 .3.91). 

15. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om ut
vikling av nye arbeidsplasser i Stange et
ter nedlegging av Akershagan sentralhjem 
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for psykisk utviklingshemmede, S.tid. 
2899-2901 (10.4.91). 
(Jf. sak 20.) 

16. Sp.spm. fra Grete Knudsen om tilretteleg
ging av forholdene i Lillehammer slik at 
funksjonhemmede kan få oppleve Olympi
aden, S .tid. 2904 (10.4.91). 

17. Sp.spm. fra Kari Helliesen om utvidelse 
av bemanningen ved Karmøy Industri 
AlS, S.tid. 3091-3092 (24.4 .91). 

18. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om reg
lar for økonomisk støtte til datautstyr for 
dyslektikere, S.tid. 3098-3099 (24.4.91). 

19. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om å hin
dre at hørselshemmede som er avhengig 
av høreapparat vil få merutgifter på grunn 
av miljøavgift på batterier, S .tid. 3099-
3100 (24.4.91). 

20. Sp.spm. fra Eirin Faldet om tiltak mot tap 
av arbeidsplasser gjennom nedlegging av 
institusjoner ved gjennomføring av 
HVPU-reformen, S.tid. 3260-3261 (8.5.91). 
(Jf. sak 15.) 

21. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om tiltak mot 
arbeidsmarkedsbedriftenes økonomiske 
problemer, som delvis er en virkning av 
gjeldende refusjonssystem, S.tid. 3262-
3263 (8.5.91). 

22. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om endring i 
statstilskott som kan føre til innskrenket 
drift ved hjelpemiddelsentralene, S. tid. 
3281-3282 (8.5.91). 

23. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om ned
legging av den tidligere HVPU-institusjo
nen Granly på Østre Toten, hvor kommu
nen skulle leie enkelte boenheter, S.tid. 
3282-3283 (8.5.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i midlertidig lov 10. juni 1988 

nr. 48 om avvikling av institusjoner og 
kontrakter om privatpleie under det fyl
keskommunale helsevern for psykisk ut
viklingshemmede m.v. (Dekning av opp
holdsutgifter ved institusjon som skal av
vikles, adgang til fortsatt drift av institu
sjon, kommunalt ansvar for autister.) 
Ot.prp. 2, ref. O.tid. 4, Innst. O. 6, O.tid. 88-
90 (27 .11.90), Besl. O. 5, L . tid. 4 (5.12.90). 
Lov av 7. desember 1990. 

2. Endringer i lov 5. juni 1964 nr. 2om sosial 
omsorg (bolig med heldøgns omsorgstje
neste). 
Ot.prp. 37, ref. O.tid. 346, Innst. O. 53, O.tid. 
506 (4.6.91), Besl. O. 65 , L.tid. 27 (13.6 .91). 
Lov av 20. juni 1991. 

1991-92 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kommunaldepartementet 
og Arbeids- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 5, S .tid. 1305-1396 
(28.11.91). 
Budsjett-kap.: 

580 Bostøtte 
1543 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for 

yrkeshemmede 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Sosialdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Avtale mellom sta
ten ved Sosialdepartementet og Stiftelsen 
Hjemmet for Døve om oppgaver og drift 
av Hjemmet for Døve i Andebu.) 
Budsjett-innst. S . 11, S.tid. 1459-1520 
(2.12.91). 
Budsjett-kap.: 

641 Forsøksvirksomhet, opplysnings-
virksomhet m.v. i sosialsektoren 

672 Rddetfor funksjonshemmede 
673 Tiltak for funksjonshemmede 
724 Statlige stimuleringstiltak for psy

kisk helsevern 

732 Tilsynsutvalg for avviklingsinsti
tusjoner for psykisk utviklings
hemmede 

741 Særlige tiltak for funksjonshem
mede 

761 Kommunenes helse- og sosialtjenes
te 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1991, ved

rørende kap. 
1543 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for 
yrkeshemmede. 
St.prp. 25, ref. S .tid. 845, Innst. S. 43, S .tid. 
1791 (10.12.91). 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1991 under 
enkelte kapitler under Sosialdepartemen
tet m .v. (Kap. 673, hjelpemiddelsentraler; 
Handlingsplanen for funksjonshemmede.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 846, Innst. S. 62, S.tid. 
1833- 1836 (12.12.91). 

3. Forslag fra John Alvheim om å be Regje
ringen sørge for at sosialkomiteens inten
sjoner i Innst. S . 240 for 1989-90 om bl.a. 
ikke å foreta tvangsflytting av mennesker 
med psykisk utviklingshemming blir gjen
nomført. 
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Dok. 8:58 (1990-91), ref. S.tid. 32, Innst. S. 
61, S.tid. 1840-1847 (12 .12.91). 
(Forslaget ble enstemmig bifalt.) 

4. Forslag fra Magnar Sortåsløkken og Marie 
Lovise Widnes om lovfesting av kommu
nale og fylkeskommunale råd for funk
sjonshemmede. 
Dok. 8:8, ref. S.tid. 2195, Innst. S. 106, 
S .tid. 2876 (17 .3.92), Innst. S. 245 og ikke 
behandlet av dette Storting. 
(lnnst. S . 106 tilbakesendt sosialkomiteen 
i påvente av en prinsippdebatt i forbindel
se med ny kommunelov.) 
(Jf. KOMMUNER IV, 3.) 

5. Endring i statsbudsjettet for 1992 under 
kap. 673, post 61 -Førtidspensjon for ar
beidstakere ved tidligere HVPU- institu
sjoner. 
St.prp. 117, ref. S .tid. 4043, lnnst. S. 235, 
S.tid. 4331- 4332 (18 .6.92). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ole Gabriel Ueland om god

kjenning av ein ny type heis for rullestol
bruka rar frå ein bedrift på Jæren, S .tid. 
321-322 (23 .10.91). 

2. Sp.spm. fra Jan Elvheim om tillatelse for 
en funksjonshemmet til å benytte motori
sert rullestol i naturområder, S .tid. 943-
944 (20.11.91). 

3. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om individuell 
behandling av etableringstilskudd til egen 
bolig for psykisk utviklingshemmede, 
S.tid. 953-954 (20.11.91). 

4. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om ei 
kvinne med cerebral parese som er nekta 
godkjenning som hjelpepleiar etter full
førd utdanning, S.tid. 956-957 (20.11.91). 

5. Sp.spm. fra Erik Solheim om igangsetting 
av utprøving av modeller for kompetanse
bygging for små grupper funksjonshem
mede, S.tid. 957-958 (20.11.91). 

6. Sp.spm. fra Odd Holten om krav til sikker
het ved boliger for HVPU-klienter, S.tid. 
1295-1296 (27 .11.91). 

7. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om egen 
ansvarsforsikring for utlånte elektriske 
rullestoler for funksjonshemmede, S. tid. 
1296 (27 .11.91). 

8. Sp.spm. fra Per Risvik om tvangsflytting 
av en psykisk utviklingshemmet person fra 
Klæbu til Måsøy, etter 50 års botid i Klæ
bu, S.tid. 1961 (18.12.91). 

9. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om tvangs
flytting av to psykisk utviklingshemmede 
brødre fra Nærlandsheimen til to forskjel
lige kommuner, S.tid. 1962 (18 .12.91). 

10. Sp.spm. fra Eleonore Bjartveit om flytting 
av en døv sykehjemspasient fra et syke
hjem til et annet, og muligheter til å endre 

denne avgjørelsen, S.tid. 2175-2176 
(22 .1.92). 

11. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om 
manglende gjenbruk av hjelpemidler for 
funksjonshemmede, S.tid. 2473-2474 
(12.2.92). 
(Jf. neste sak.) 

12. Sp.spm. fra Eleonore Bjartveit om mang
lende gjenbruk av hjelpemidler for funk
sjonshemmede og prisnivået ved nyanskaf
felser, S.tid. 2475-2476 (12.2.92). 
(Jf. forrige sak.) 

13. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om sikring 
av at avisen «Klar Tale» blir tilgjengelig 
for større elevgrupper enn i dag, S .tid. 
2634-2635 (19.2.92). 

14. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om Husban
kens avvikling av distriktsarkitektordnin
gen, S .tid. 2933-2934 (25.3.92). 

15. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om tiltak for 
kvinnelige arbeidstakere som er blitt ar
beidsledige etter avvikling av HVPU-in
stitusjoner, S.tid. 3090-3091 (1.4.92). 

16. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om støtte 
til produksjon av en nyutviklet fritidsbåt 
for funksjonshemmede , S.tid. 3190-3191 
(8.4.92). 

17. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om en
dring av regelverket for etableringstilskot 
for familiar med sterkt funksjonshemma 
bom, S.tid. 3351-3352 (29 .4.92). 

18. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om oppretthal
ding av institusjonen Steensheim i Buske
rud, for pleietrengande og funksjonshem
ma pasientar, S .tid. 3365-3366 (29.4.92). 

19. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om midler 
til utvikling av Åkershagan skole til kom
petansesenter for opplæring av psykisk ut
viklingshemmede, S.tid. 3794-3795 
(27 .5.92). 

20 . Sp.spm. fra Jon Lilletun om overføringer 
til kommunene vedrørende HVPU-refor
men som er lagt inn i rammetilskuddet, oe, 
som i enkelte kommuner har gitt store 
nedskjæringer, S . tid. 3939-3940 (10 .6.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i midlertidig lov l O. juni 1988 

nr. 48 om avvikling av institusjoner og 
kontrakter om privatpleie under det fyl
keskommunale helsevern for psykisk ut
viklingshemmede. (Valg av tilflyttings
kommune; rett til å kreve vedtak om det 
totale bolig- og tjenestetilbud; klage på ut
skriving av institusjon m.v. og omgjøring 
av vedtak uten klage.) 
Ot.prp. 59, ref. O.tid. 521, Innst. O. 68, O.tid. 
611-612 (2.6.92) , Besl. O. 92, L .tid. 61 
(11.6 .92). Lov av 18. september 1992. 
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1992-93 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kommunaldepartementet 
og Arbeids- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap.: 

580 Bostøtte 
1540 Arbeidsmarkedsetaten 
1543 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for 

yrkeshemmede 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1722-1780 
(30 .11.92). 
Budsjett-kap.: 

651 Forsøksvirksomhet, opplysnings-
virksomhet m.v. i sosialsektoren 

672 Rddet for funksjonshemmede 
673 Tiltak for funksjonshemmede 
720 Rehabilitering 
743 Statlige stimuleringstiltak for psy

kisk helsevern 
761 Kommunenes helse- og sosialtjenes

te 
3. Endringer av bevilgningsforslagene for 

1993 under enkelte kapitler under Sosial
departementet. (Kap. 673, finansiering av 
hjelpemiddelsentral i Sør-Trøndelag.) 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 1472, Bud
sjett-innst. S. 11. Tillegg l, S.tid. 2145-2146 
(11.12.92). 

ll. Alminnelige saker: 
!.Attføring og arbeid for yrkeshemmede. 

Sykepenger og uførepensjon (Attførings
meldingen). 
(Vedlegg: l. Utvikling av tiltaksmidler un
der budsjettets kap. 1543, 1981-1991. 2. Ar
beidsmarkedstiltak for yrkeshemmede 
(statsbudsj. kap. 1543). 3. Endring i totalt 
antall sykepengedager for avsluttede til
feller etter alder. 1984 - 1990. Menn og 
kvinner. 4. Gjennomsnittlig antall syke
pengedager pr. avsluttet sykepengetilfelle 
etter alder, 1990. Menn og kvinner. 5. 
Langtidssykmeldte pr. 31.12.1989 og 
31.12.1990 i prosent av antall personer med 
rett til sykepenger. 6. Antall erstattede sy
kepengedager pr. ikke-ufør person med 
pensjonsgivende inntekt 1/2 G og over i 
fylkene 1990. 7. Diagnosegrupper. 8. Lang
tidssykemeldte pr. 31.12.1990 etter alder 
og diagnosegrupper. 9. Folketrygdens ut
gifter til attføring. Målt i fast grunnbeløp. 
1985-1991. 10. Endringer i prosent fra fore
gående år i Folketrygdens utgifter til attfø-

ring, målt i fast grunnbeløp. 11. Antall att
føringstilfeller hjemlet som medisinsk att
føring. Anslag. Påbegynte, løpende og av
sluttede tilfeller 1988-1990. 12. Avsluttede 
attføringstilfeller etter bortfallsgrunn 
1985-1990. Menn og kvinner. Særskilte 
vedlegg: l. NOU 1990: 17 Uførepensjon. 
Leder Odd Helge Askevold. 2. NOU 1990: 
23 Sykelønnsordningen. Leder Konrad B. 
Knutsen.) 
St.meld. 39 (1991-92), ref. S.tid. 3347 (1991-
92) , lnnst. S. 11, S.tid. 580-606 (22.10.92). 
(Utkast til innstilling forelagt kommunal
og miljøvernkomiteen før avgivelse. 2 for
slag fra Magnar Sortåsløkken pva. SV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

2. Forslag fra Magnar Sortåsløkken og Marie 
Lovise Widnes om lovfesting av kommu
nale og fylkeskommunale råd for funk
sjonshemmede. 
Dok. 8:8 (1991-92), ref. S.tid. 2195 (1991-92), 
Innst. S. 106, 245 (91-92, S.tid. 606-610 
(22.10.92) og vedtatt sendt Regjeringen. 
(Innst. S. 106 tilbakesendt sosialkomiteen 
i påvente av en prinsippdebatt i forbindel
se med ny kommunelov. Forslaget ble ik
ke bifalt, men oversendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT Il.) 

3. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol
ketrygden for 1992 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. (Kap. 673 Til
tak for funksjonshemmede - prosjektfor
sinkelser og kap. 741 Særlige tiltak for 
funksjonshemmede - overførbar bev. til 
regionsentra for døvblindfødte.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 45, 
S.tid. 1782-1783 (30.11.92). 

4. Forslag fra Jan Simonsen og Vidar Klegge 
om lovbestemt rett for hørselshemmede 
barn til undervisning på døveskoler. 
Dok. 8:37, ref. S.tid. 4933 (18.6.93) og ved
tatt ikke behandlet av dette Storting. 

ID. Spørsmål: 
L Sp.spm. fra Jan Levor Njargel om reduk

sjon i satsene pr. klient til vertskommuner 
etter HVPU-reformen, S.tid. 1263-1264 
(18.11.92). 

2. Sp.spm. fra Brit Jørgensen om fortsatt 
journalføring over psykisk utviklingshem
mede som har flyttet i egne boliger, S.tid. 
1573-1574 (25.11.92). 

3. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om bom
pengeselskap, mellom anna Krifast, kan 
ta full pris av eldre og funksjonshemma 
når billettreduksjonar i form av «honnør
billettar» er heimla i lov og forskrifter, 
S.tid. 2095-2096 (9.12.92). 
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4. Sp.spm. fra Jon Lilletun om avslag på fri
tak for bomavgift for funksjonshemmede i 
Kristiansand S, mens de i Oslo, Bergen og 
Trondheim er gitt fritak, S. tid. 2096-2098 
(9 .12.92). 

5. Sp.spm. fra Kari Helliesen om funksjons
hemmedes muligheter for å bli boende i 
egen bolig, for eksempel i borettslag, S.tid. 
2383-2384 (13.1.93). 

6. Sp.spm. fra Kari Helliesen om å sikre fort
settelsen av TIDA-prosjektet for funksjons
hemmede i Sauda, etter at fylkesarbeids
kontoret i Rogaland avslo søknad om 
AMO-støtte for vårsemesteret 1993, S.tid. 
2422-2423 (20.1.93). 

7. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om å la utvik
lingshemmede Arne Foldøy få flytte til 
Finnøy og ikke til Bryne, S.tid. 2695-2696 
(10.2.93). 

8. Sp.spm. fra Jan Simonsen, framsatt av In
ger-Marie Ytterhorn om å sikre automa
tisk offentlig støtte til opplæring i tegns
pråk for foreldre m.v. til døve barn, S. tid. 
2780 (17 .2.93). 
(Jf. sak 12.) 

9. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om å 
sette kommunene i stand til å gjennomfø
re HVPU-reformen i tråd med Stortingets 
intensjon, S.tid. 2780-2782 (17 .2.93). 

10. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om teks
ting av TV- program for døve, S.tid. 2878 
(24.2.93). 

11. Sp.spm. fra Odd Holten om uklarhet om 
tilskudd til Halden som vertskommune for 
den tidligere HVPU-institusjonen Østerbo , 
S.tid. 2942-2943 (10.3.93). 

12 . Sp.spm. fra Jan Simonsen om å gi Ål folke
høyskole og kurssenter mulighet til å dek
ke behovet for tegnspråkopplæring av for
eldre til døve barn, S.tid. 3197 (31.3.93). 
(Jf. sak 8.) 

13. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om at kli
enter ved opphold på Eikholt senter for 

døvblinde får beskåret tolketjeneste i nær
miljøet betalt av Rikstrygdeverket, S. tid. 
3198-·3199 (31.3.93). 

14. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om oppføl
ging av Rettssikkerhetsutvalgets innstil
ling, S.tid. 3199-3200 (31.3.93). 

15. Sp.spm. fra Odd Holten, framsatt av Knut 
Risnes om å gi et forsvarlig tilbud til tungt 
pleie- og omsorgstrengende psykisk utvik
lingshemmede, bl.a. autister, S .tid. 3732-
3733 (12.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 28. november 1898 om 

Umyndiggjørelse . (Endring i meldeplikts
reglene.) 
Ot.prp. 44, ref. O.tid. 491 , Innst. O. 77, O.tid. 
600 (29.4.93), Besl. O. 91, L .tid. 57-58 
(4.5.93). Lov av 4. juni 1993. 

2. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12om fol
ketrygd og i visse andre lover. (Yrkesrettet 
attføring). (Oppfølging av attføringsmel
dingen, overføring av ansvar fra trygdeeta
ten til arbeidsmarkedsetaten, skille mel
lom yrkesrettet attføring og medisinsk re
habilitering.) 
Ot.prp. 58, ref. O.tid. 578, Innst. O. 129, 
O.tid. 788-802 (1.6.93), Besl. O. 123, L.tid. 74 
(9.6.93). Lov av 11. juni H193. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 1.) 

3. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12om fol
ketrygd og i visse andre lover. (Samlepro
posisjon). (Oppfølging av Attføringsmel
dingen, arbeidsgivers ansvar for bedrifts
intern attføring og rett til sykepenger, 
plikt til å ta imot behandlings- eller attfø
ringstiltak, statlig modell for hjelpemid
delsentraler.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 578, Innst. O. 110, 
O.tid. 806-815 (1.6.93), Besl. O. 124, L.tid . 74 
(9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
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FYLKER 

Omfatter bl.a.: Fylkesadministrasjon, fylkeskommuneloven, fylkesmannsembetene, uttalelser 
fra fylkeskommuner. 
Se også: DISTRIKTSUTBYGGING, FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI, KOMMUNENES 
ØKONOMI, KOMMUNER, LOKALFORVALTNING 

1989-90 

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. 570-629 
(20.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1501 4501 Fylkesmannsembetene 
(l forslag fra Ingrid l. Willoch pva. H, KrF 
og Sp, bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1261-1360 
(5.12.89). 
Budsjett-kap.: 

750 3750 Fylkeslegekontorene mfl 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol

ketrygden for 1989 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. (Kap. 7 50 Fyl
keslegekontorene, dekning av lønns- og 
driftsutgifter.) 
St. prp. 37, ref. S.tid. 967, Innst. S. 45, S.tid. 
1361- 1362 (5.12 .89). 

2. Troms fylkeskommune sender brev datert 
29. mars 1990 vedrørende bank- og kreditt
vesenet i Troms. 
Ref. S.tid. 3017 (5.4.90), og vedlagt proto
kollen. 

3. Troms fylkeskommune sender brev datert 
26. mars 1990 med uttalelse om utkast til 
lovregler om bruk av samisk språk. 
Ref. S.tid. 3179 (24.4.90), og vedlagt proto
kollen. 

4. Troms fylkeskommune sender brev datert 
5. april 1990 med uttalelse om Ibestad 
kommunes fastlandsforbindelse - Mjø
sundbrua. 
Ref. S.tid. 3179 (24.4.90), og vedlagt proto
kollen. 

5. Oppland fylkeskommune sender brev da
tert 9. april 1990 med uttalelse om bar
skogvern. 
Ref. S.tid. 3299 (26.4.90), og vedlagt proto
kollen. 

6. Oppland fylkeskommune sender brev da
tert 10. april 1990 med uttalelse om utvik
lingen på arbeidsmarkedet og behovet for 
stim uleringstil tak. 
Ref. S .tid. 3299 (26.4.90), og vedlagt proto
kollen. 

7. Buskerud fylkeskommune sender brev da
tert 30. april 1990 med uttalelse om Finse
tunnelen. 
Ref. S.tid. 3534 (15.5.90), og vedlagt proto
kollen. 

8. Forslag fra Knut Hanselmann og Lodve 
Solholm om nedleggelse av fylkeskommu
nen som økonomisk og administrativ en
het. 
Dok. 8:41, ref. S.tid. 3390, Innst. S. 192, 
S.tid. 3965- 3972 (7.6.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Bjørg Eikum Tang om ei vur

dering av at Oslo og Akershus får ca 105 
000 fleire innbyggjarar innan år 2005, 
S.tid. 2072-2073 (17.1.90). 

2. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om 
Fylkesmannen i Vestfolds avslag på byg
gesøknad i Sandefjord og rettssikkerheten 
under nåværende klageordning, S. tid. 
2096- 2097 (17.1.90). 

3. Sp.spm. fra Karita Bekkemellem, framsatt 
av Olav Akselsen om initiativ overfor fyl
keskommunene for å forbedre forsikrings
ordningene for elever i videregående skole, 
S.tid. 2687 (21.3.90). 

4. Sp.spm. fra Erik Solheim om fylkesman
nen i Oslo og Akershus som innehar vervet 
som leder for representantskapet i Den 
norske Bank, S .tid. 3184-3186 (25.4.90). 
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1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1002 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 
1501 Fylkesmannsembetene 
(l forslag fra KrF om reduksjon i barneha
geinnsatsen hos fylkesmennene- bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S .tid. 1277-1356 
(6 .12.90). 
Budsjett-kap.: 

750 3750 Fylkeslegekontorene mfl 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten 
(l forslag fra H , KrF og Sp.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Hedmark fylkeskommune sender uttalelse 

datert 13. desember 1990 om hovedflyplas
saken. 
Ref. S.tid. 1810 (14.12.90), og sendt sam
ferdselskomiteen i henhold til forretnings
ordenens § 28. 5. 

2. Oppland fylkeskommune sender uttalelse 
fra fylkestingets møte 5. desember 1990 
om GATT-forhandlingene. 
Ref. S .tid. 2036 (9.1.91), og vedlagt proto
kollen. 

3. Buskerud fylkeskommune sender uttalelse 
datert 11. januar 1991 med anmodning om 
at det blir bevilget tilstrekkelig midler til 
skatteetaten. 

Ref. S .tid. 2097 (1.2 .91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt finanskomiteen til orientering i 
samsvar med Presidentskapets beslutning 
6.2.91.) 

4. Nordland fylkeskommune sender uttalelse 
datert 14. desember 1990 vedrørende flyt
ting av Norsk Polarinstitutt fra Bærum til 
Tromsø. 
Ref. S.tid. 2097 (1.2.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenrikskomiteen og kommunal
og miljøvernkomiteen til orientering i 
samsvar med Presidentskapets beslut
ning.) 

5. Oppland fylkeskommune sender uttalelse 
datert 19. mars 1991 vedrørende EØS-for
handlingene. 
Ref. S .tid. 2983 (11.4.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Uttalelsen ble 19.4. i samsvar med Presi
dentskapets beslutning sendt utenriks- og 
konstitusjonskomiteen til orientering.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om fyl

keskommunanes disponering av ramme
løyvingane til HVPU-tiltak, S.tid. 71-72 
(10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Reidar Sandal om løyve for 
Sogn og Fjordane fylkeskommune til å 
drive ei forsøksordning med tilsetjing i vi
daregåande skular, S.tid. 2573-2574 
(6.3.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Bame- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S .tid. 691-747 
(14.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1501 Fylkesmannsembetene 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Sosial departementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S .tid. 1459-1520 
(2 .12.91). 
Budsjett-kap.: 

750 3750 Fylkeslegekontorene mfl 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten 

Il. Alminnelige saker: 
l. Hordaland fylkeskommune sender uttalel

se vedrørende forslaget til statsbudsjett 
for 1992 - Forsvarets Distriktsmusikkorps 
Vestlandet. 
Ref. S.tid. 305 (21.10.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt forsvarskomiteen til orientering i 
samsvar med Presidentskapets beslutning 
av 25.10.91.) 

2. Nord-Trøndelag fylkeskommune sender 
uttalelse datert 5. desember 1991 vedrø
rende lovforslag som åpner adgang for tid
ligere selvstendige sparebanker som har 
gått inn i en større enhet til igjen å bli selv
stendige. 
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Ref. S.tid. 1875 (16.12 .91), og vedlagt proto
kollen. 

3. Troms fylkeskommune sender brev datert 
11. desember 1991 med uttalelse om flyt
ting av Polarinstituttet til Tromsø. 
Ref. S.tid. 2096 (8 .1.92), og vedlagt proto
kollen. 

4. Sør-Trøndelag fylkeskommune sender ut
talelse datert 17. januar 1992 vedrørende 
eventuelt oppkjøp av Forenede i Tronde
heim. 
Ref. S .tid. 2195 (28 .1.92), og vedlagt proto
kollen. 

5. Forslag fra Magnar Sortåsløkken og Marie 
Lovise Widnes om lovfesting av kommu
nale og fylkeskommunale råd for funk
sjonshemmede. 
Dok. 8:8, ref. S.tid. 2195, Innst. S . 106, 
S .tid. 2876 (17 .3.92), Innst. S . 245 og ikke 
behandlet av dette Storting. 
(Innst. S. 106 tilbakesendt sosialkomiteen 
i påvente av en prinsippdebatt i forbindel
se med ny kommunelov.) 
(Jf. KOMMUNER IV, 3.) 

6. Akershus fylkeskommune sender uttalelse 
datert 26. februar 1992 vedrørende Gar
dermoen som ny hovedflyplass for Østlan
det. 
Ref. S.tid. 2876 (17 .3.92), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt samferdselskomiteen til oriente
ring i samsvar med Presidentskapets be
slutning av 18.3.92 .) 

7. Møre og Romsdal fylkeskommune sender 
fråsegn dagsett 12. mars 1992 i samband 
med sluttforhandlingene av GATT- avta
len. 
Ref. S .tid. 2928 (24.3 .92}, og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenriks- og konstitusjonskomi-

teen til orientering i samsvar med Presi
dentskapets beslutning 25.3.92.) 

8. Møre og Romsdal fylkesting sender resolu
sjon datert 30. mars 1992 vedrørende gjen
åpning av Alesund Radio og stasjonering 
av redningshelikopter på Vigra . 
Ref. S.tid. 3323 (10.4.92), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt stortingsgruppene i samsvar med 
Presidentskapets beslutning 27 .4.92.) 

lll. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om til

bud fra Nordland fylkeskommune om å 
stille sitt kontaktnett i St. Petersburg til 
disposisjon for hurtig matvarehjelp til 
Russland, S. tid. 2443-2444 (12.2.92). 

2. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om fylkes
kommuner og kommuners forberedelse til 
norsk medlemskap i EØS, S.tid. 3772 
(27 .5.92). 

3. Sp.spm. fra Trond Jensrud om anledning 
for fylkeskommunene til å overta ansvaret 
for opplæring av elever i sosiale og medi
sinske institusjoner, S.tid. 3837-3838 
(3.6.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i kontinentalsokkelloven av 21. ju

ni 1963 nr. 12. (Endr. i lov av 21. juni 1963 
om vitenskapelig utforskning og undersø
kelse etter og utnyttelse av andre under
sjøiske naturforekomster enn petroleums
forekomster - delegering av konsesjons
myndighet til fylkeskommunene for opp
tak av skjellsand.) 
Ot.prp. 18, ref. O.tid. 155, Innst. O. 36, O. tid. 
274-275 (10 .2.92), Besl. O. 48, L.tid. 29 
(20.2.92). Lov av 13. mars 1992. 
(l forslag- ikke bifalt.) 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 2, S .tid. 957-1013 
(4.11.92) . 
Budsjett-kap.: 
1501 Fylkesmannsembetene 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1722-1780 
(30 .11.92). 

Budsjett-kap.: 
615 Tilsynsutvalg ved rusmiddelinsti

tusjoner 
700 3700 Statens helsetilsyn m.m. (Helsedi

rektoratet, fylkeslegene) 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten 

Il. Alminnelige saker: 
l.Buskerud fylkeskommune sender uttalelse 

datert 28. september 1992 med henstilling 
om full utredning av Hobøl som hovedfly
plass. 
Ref. S .tid. 33 (6.10 .92), og vedlagt protokol
len. (Sendt samferdselskomiteen til orien
tering i samsvar med Presidentskapets be
slutning 7 .10.92) 
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2. Nord-Trøndelag fylkeskommune sender 
uttalelse datert 28. september 1992 vedrø
rende EØS-avtalen. 
Ref. S.tid. 33 (6.10.92), og vedlagt protokol
len. 
(Sendt utenriks- og konstitusjonskomi
teen til orientering i samsvar med Presi
dentskapets beslutning 7.10.92.) 

3. Forslag fra Magnar Sortåsløkken og Marie 
Lovise Widnes om lovfesting av kommu
nale og fylkeskommunale rdd for funk
sjonshemmede. 
Dok. 8:8 (1991-92), ref. S.tid. 2195 (1991-92), 
Innst. S. 106 (1991-92), lnnst. S. 245 (1991-
92), S.tid. 606-610 (22.10.92) og vedtatt 
sendt Regjeringen. 
(lnnst. S. 106 tilbakesendt sosialkomiteen 
i påvente av en prinsippdebatt i forbindel
se med ny kommunelov. Forslaget ble ik
ke bifalt, men oversendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT Il.) 

4. Nordland fylkesting sender uttalelse da
tert 10. desember 1992 vedrørende Widerø
es flåtefornyelsesplan. 
Ref. S. tid. 2379 (11.1.93), og vedlagt proto
kollen. (Sendt samferdselskomiteen til 
orientering 13.1.93.) 

5. Buskerud fylkeskommune sender uttalelse 
datert 14. desember 1992 om atomprøve
sprengninger. 
Ref. S.tid. 2418 (19.1.93), og vedlagt proto
kollen. 

(Uttalelsen sendt utenriks- og konstitu
sjonskomiteen til orientering i samsvar 
med Presidentskapets beslutning 20.1.93.) 

6. Troms fylkeskomune sender uttalelse da
tert 6. april1993 om Reform'94. 
Ref. S.tid. 3400 (26.4.93), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt kirke- og undervisningskomiteen 
til orientering i samsvar med President
skapets beslutning 29.4.93.) 

7. Troms fylkeskommune sender uttalelse da
tert 13. april1993 om lokalisering av drifts
organisasjon i forbindelse med olje- og 
gassfunn Nordland Il. 
Ref. S.tid. 3400 (26.4.93), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt energi- og industrikomiteen til ori
entering i samsvar med Presidentskapets 
beslutning 29.4.93.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Steinar Maribo om Buskerud 

fylkes pålegg til styret i Buskerud Energi 
AS om å utbetale 5 mill. kr i utbytte, S.tid. 
154-155 (14.10.92). 

2. Sp.spm. fra Syver Berge om anledning for 
fylkeskommunene til å uttale seg om det 
nye luftambulanseopplegget før nye drifts
avtaler vedtas, S. tid. 709-710 (28.10.92). 

3. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om initiativ 
overfor de fylkP.r som ikke systematiserer 
og offentliggjør skolenes resultater, S.tid. 
1251-1252 (18.11.92). 
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FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI 

Omfatter bl.a.: Skattefordelingsmidler, øremerkede midler til fylkeskommuner. 
Se også: DISTRIKTSUTBYGGING, FYLKER, KOMMUNENES ØKONOMI, KOMMUNER, 
LOKALFORVALTNING 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Kommunal- og ar
beidsdepartementet: Inntektssystemet. 
Tilskudd til fylkeskommunene og kom
munene 1990) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 857-967 
(28.11.89). 
Budsjett-kap.: 

3560 Overføring fra Skattefordelings
fondet 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1261-1360 
(5.12.89). 
Budsjett-kap.: 
2710 Tilskudd til helse- og sosialtjenes

ten i fylkeskommunene 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7 .12.89). 
Budsjett-kap.: 
240 Sektortilskudd til fylkeskommunal 

videregdende opplæring 
241 Tilskudd til videregdende opplæ

ring utenfor sektortilskuddet 
4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1541-1616 
(8.12.89). 
Budsjett-kap.: 
1327 Tilskudd til fylkesveganlegg 
1340 Rammetilskudd til fylkeskommu

nale samferdselsformdl 

n. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning for 1989 til ekstra elev

plasser i videregående skole og styrking av 
lærlingordningen. 

14 

St.prp. 6, ref. S.tid. 72, Innst. S. 32, S.tid. 
995-996 (29.11.89). 

2. Endringer i bevilgningen for visse kapitler 
under Kirke- og undervisningsdeparte
mentet for budsjetterminen 1989. 
(Tilleggsbev. utenfor sektortilskuddet til 
grunnskolen og videregående opplæring 
under kap. 231 og 241.) 
St. prp. 47, ref. S.tid. 1364, Innst. S. 60, 
S.tid. 1683 (14.12.89). 

3. Kommuneøkonomien 1991 og endringer i 
bevilgningene til kommunene og fylkes
kommunene i 1990 m.v. 
(Vedlegg:!. Inntektsutvikling i den enkel
te kommune og fylkeskommune. 2. Hø
ringsuttalelser til NOU-en om mål og ret
ningslinjer i lokalforvaltningen. (NOU 
1988: 38) 3. Tabellvedlegg. 4. Inntektsnivå
et i Namdalskommunene. 5. Øremerkede 
tilskudd til kommunesektoren. 6. Kom
munale avgifter/gebyrer/egenbetaling. 
Vedlegg til innst.: l. og 2. Brev til kommu
nal- og miljøvernkomiteen fra Kommunal
departementet av 23.5.90 og juni 1990 om 
rettelser av trykkfeil i stensilversjonen av 
St.prp. 100.) 
St.prp. 100, ref. S.tid. 3579, Innst. S. 249, 
S.tid. 4354- 4383 (14.6.90). 
(9 forslag, hvorav 2 fra Børre Rønningen 
pva. SV og l fra Knut Hanselmann pva. 
FrP sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I. 6 forslag- ikke bi
falt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om nedskjæ

ring av klasser i Oslo og retten til ekstraor
dinære statsmidler til videregående skole, 
S.tid. 330-331 (8.11.89). 

2. Sp.spm. fra Eirin Faldet om refusjon til 
fylkene for utgifter til skoleskyss, S.tid. 
1646-1647 (13.12.89). 

3. Sp.spm. fra Syver Berge om ein avgiftsau-
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ke for gjestepasientar ved Rikshospitalet 
på 37 pst. på to år, S. tid. 2041 (10.1.90). 

4. Sp.spm. fra Ulf Thomassen, framsatt av 
Anders Aune om å stimulere til økt bruk 
av kollektivtransport gjennom statlig ga
ranti for eventuelt tap ved reduserte tak
ster, S.tid. 2168-2169 (24.1.90). 

5. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om økning 
i gjestepasientprisen ved Rikshospitalet, 
S.tid. 2583-2584 (14.3.90). 

6. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om beta
ling fra fylkene til statlige regionssykehus 

for kurdøgn som ikke er brukt, S.tid. 2584-
2585 (14.3.90). 

7. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om økte 
bevilgninger til fylkeskommunene til psy
kiatrisk hjelp til HVPU-klienter som over
føres til kommunene, S.tid. 2933-2934 
(4.4.90). 

8. Sp.spm. fra Ashild Hauan om regler for 
tildeling av statstilskudd til fylkene i for
bindelse med ny fagplan for grunnkurs 
elektro, S.tid. 3611-3612 (23.5.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1277-1356 
(6.12.90). 
Budsjett-kap.: 

760 Fylkeskommunenes helse- og sosi
altjeneste 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1361-1423 
(7 .12.90). 
Budsjett-kap.: 
13 27 Tilskudd til fylkesveganlegg 
1340 Rammetilskudd til fylkeskommu

nale samferdselsformdl 
(l forslag fra KrF og Sp bifalt.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Kommunaldepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Kommunaldepar
tementet: A. Inntektssystemet. Tilskudd 
til fylkeskommunene 1991. D. Endring i 
rammetilskudd til fylkeshelsetjenesten 
som følge av endret ansvarsfordeling for 
psykisk utviklingshemmede m. m . Ved
legg til innst.: Brev av 23.10.90 fra Kom
munaldepartementet om korreksjoner til 
St.prp. 1.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1475-1570 
(10.12.90). 
Budsjett-kap.: 

3560 Overføring fra Skattefordelings
fondet 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkomn1ende Utdannings- og forsk
ningsdepartementet. 

Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1699-1796 
(13.12.90). 
Budsjett-kap.: 

23 Sektortilskudd til fylkeskommunal 
videregdende opplæring 

231 Tilskudd til videregdende opplæ
ring utenfor sektortilskuddet 

n. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1990 for Si

vil luftfart, Vegformål, Transportsubsidi
ar, Tilskott til fylkeskommunale samferd
selsformål, Jernbaneformål, Post, Tele
kommunikasjonar og Statens teleforvalt
ning. (Alternativt ruteopplegg til rutefly
ging på Værøy lufthavn). 
St. prp. 24, ref. S.tid. 770, Innst. S. 71, S.tid. 
1821- 1867 (18.12.90). 

2. Kommuneøkonomien 1992 m.v. 
(Vedlegg: I. Hovedtabeller over inntekter 
og utgifter. Il. Inntektsutvikling i den en
kelte kommune og fylkeskommune. Ill. 
Øremerkede tilskudd til kommunesekto
ren. IV. Virkninger av nye kostnadsnøk
ler.) 
St.prp. 87, ref. S.tid. 3394, Innst. S. 214, 
S.tid. 4085- 4107 (14.6.91). 
(3 forslag - ingen bifalt. Et flertall av A, H 
og FrP ber Regjeringen utarbeide forslag 
til forenklinger og forbedringer av den 
økonomiske del av inntektssystemet.) 

IU. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tore Haugen om fratrekk i 

rammetilskuddet til Akershus fylkeskom
mune for å bruke beløpet til tilskudd til 
Oslo-teatrene, S.tid. 3293-3295 (8 .5.91). 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1186-1263 
(26.11.91). 
Budsjett-kap.: 
13 27 Tilskudd til fylkesveganlegg 
1340 Rammetilskudd til fylkeskommu

nale samferdselsformdl 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i Samferdselsdepartementets 
budsjettforslag m. v. for 1992. (Kap. 1340, 
oppdatering av kriteriedata for rutenett til 
sjøs og for befolkning på øyer uten fast 
vegsamband; altemativt ruteopplegg for 
ruteflyvning på Værøy Lufthavn.) 
St. prp. L Tillegg 2, ref. S.tid. 748, Budsjett
innst. S. 14, S.tid. 1186-1263 (26.11.91). 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommendE> Kommunaldepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Kommunaldepar
tementet: A. Inntektssystemet. Tilskudd 
til fylkeskommunene 1992. D. Skattekom
pensasjon. Tilskudd til fylkeskommune
ne.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1305-1396 
(28.11.91). 
Budsjett-kap.: 

3560 Overføring fra Skattefordelings
fondet 

563 Kompensasjon til kommuner 
4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1459-1520 
(2.12.91). 
Budsjett-kap.: 

760 Fylkeskommunenes helse- og sosi
altjeneste 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepa rtementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
Budsjett-kap.: 
230 Sektortilskudd til fylkeskommunal 

videregående opplæring 
231 Tilskudd til videregående opplæ

ring utenfor sektortilskuddet 
6. Endringer av bevilgningsforslagene for 

1992 under enkelte kapitler under Sosial
departementet og Justisdepartementet. 
(Kap. 760 Fylkeskommunenes helse- og 
sosial tjeneste.) 
St.prp. L Tillegg 10, ref. S.tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 1L Tillegg l, S.tid. 1832-1833 
(12.12.91). 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1991 under 

enkelte kapitler under Sosialdepartemen
tet m.v. (Kap. 760, rammetilskudd, refu
sjon poliklinisk virksomhet og godkjente 
kapitalutgifter, tilskudd til regionsyke
hus.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 846, Innst. S. 62, S.tid. 
1833- 1836 (12.12.91). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

2. Endring av bevilgningene på diverse ka
pittel for budsjetterminen 1991 under Kir
ke, utdannings- og forskningsdepartemen
tets ansvarsområde. (Kap. 231 Tilskudd til 
videregående opplæring utenfor sektortil
skuddet, ekstratilskudd til økt elevtall.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 1183, Innst. S. 54, 
S.tid. 1853- 1854 (13.12.91). 

3. Buskerud fylkeskommune sender uttalelse 
datert 30. april 1992 vedr. Buskerud fylkes
kommunes økonomi. 
Ref. S.tid. 3532 (12.5.92), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt kommunal- og miljøvernkomiteen 
og finanskomiteen til orientering i sam
svar med Presidentskapets beslutning 
12.5.92.) 

4. Kommuneøkonomien 1993 m.v. 
(Vedlegg: l. Hovedtabell over inntekter og 
utgifter. 2. Inntektsutvikling i den enkelte 
kommune og fylkeskommune. 3. Til
skudd til kommunesektoren 1992.) 
St.prp. 91, ref. S.tid. 3680, Innst. S. 224, 
S.tid. 4342- 4358 (19.6.92). 
( 6 forslag, hvorav l fra Børre Rønningen 
pva. SV sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. Resten ikke bi
falt, herav l fra A om fastsetting av inn
tektsskattøret for 1993.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arild Hiim om skattesvikt for 

Buskerud fylkeskommune og ny forde
ling av de overføringer til fylkeskommune
ne som foretas etter skjønn, S.tid. 237-238 
(16.10.91). 

2. Sp.spm. fra Eva Finstad om lav skatteinn
tekt i Akershus fylke, som medfører under
skudd og lavere forbruk av helsetjenester, 
S.tid. 928-929 (20.11.91). 

3. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om ven
telistene ved sjukehus og ei vurdering av 
gjestepasientordninga, S.tid. 2720-2721 
(26.2.92). 

4. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om problemer 
ved sykehusene på grunn av utilstrekkeli
ge rammeoverføringer, S.tid. 2947-2948 
(25.3.92). 
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5. Sp.spm. fra Anders Aune om pålegg til 
statens sykehus i Oslo om ikke å motta 
andre pasienter enn de som er henvist av 

lege utpekt av pasientens fylkeskommu
ne, S.tid. 2948-2949 (25.3.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1473-1517, 
1519-1542 (24.11.92). 
Budsjett-kap.: 
13 27 Tilskudd til fylkesveganlegg 
1340 Rammetilskudd til fylkeskommu

nale samferdselsformå.l 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Kommunaldepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Kommunaldepar
tementet: A. Inntektssystemet. Tilskudd 
til fylkeskommunene 1993. Vedlegg til 
Innst.: 2. Brev av 23. oktober 1992 fra 
Kommunaldepartementet vedr. kap. 553 
Forsøk, post 64 Kompensasjon til fylkes
kommunene.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap.: 

553 Forsøk 
3560 Overføring fra Skattefordelings

fondet 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1722-1780 
(30.11.92). 
Budsjett-kap.: 

760 Fylkeskommunenes helse- og sosi
altjeneste 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1842-1932 
(3.12.92). 
Budsjett-kap.: 

230 Sektortilskudd til fylkeskommunal 
videregå.ende opplæring 

2 31 Tilskudd til videregående opplæ
ring utenfor sektortilskuddet 

5. Endringer av bevilgningsforslagene for 
1993 under enkelte kapitler under Sosial
departementet. (Kap. 614 og 760, innlem
ming i rammetilskuddet av bo- og arbeids
kollektiver og tiltak over handlingsplanen 
mot stoffmisbruk, tilskudd til regionsyke
husene til arbeid med kvalitetssikring og 
overdragelse av Høyanger fylkessjuke
heim til kommunen.) 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 1472, Bud
sjett-innst. S. 11. Tillegg l, S.tid. 2145-2146 
(11.12.92). 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol

ketrygden for 1992 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. (Kap. 760 Fyl
keskommunenes helse- og sosialtjeneste
korrigeringer; refusjon fra fylkeskommu
ner for bruk av statlige sykehus.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 45, 
S.tid. 1782-1783 (30.11.92). 

2. Kommuneøkonomien 1994 m.v. 
(Vedlegg: l. Hovedtabell over inntekter og 
utgifter. 2. Inntektsutviklingen i den en
kelte kommune og fylkeskommune. 3. Til
skudd til kommunesektoren 1993.4. Kost
nadsnøklene i inntektssystemet. Vedlegg 
til innst.: Svarbrev av 2.6.93 fra Kommu
nal- og arbeidsdepartementet til kommu
nal- og miljøvemkmniteen om grunnlaget 
for forslag til skattøre.) 
St.prp. 84, ref. S.tid. 3945, Innst. S. 224, 
S .tid. 4613-4626 (16.6.93). 
(5 forslag ikke bifalt.) 

ID. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å kom

pensere merutgiftene for sykehusene ved 
utgifter til blåreseptmedisiner, S.tid. 2963-
2964 (17 .3.93). 
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GRENSESPØRSMÅL 

Omfatter bl.a.: Grensekommissærer, grensekontroll, grensemerking, kontinentalsokkelen, terri
tortalfa rvann. 
Se også: INTERNASJONAL RETT, TRAKTATER, UTENRIKSSAKER 

1989-90 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S . 4, S .tid . 716-764 
(23 .11.89). 
Budsjett-kap.: 

448 Grensekommissær 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 3, S.tid. 1219-1260 
(4 .12.89). 
Budsjett-kap.: 
l 09 Grensemerking 

U. Alminnelige saker: 
l. Enkelte endringer på statsbudsjettet for 

1990 under Utenriksdepartementet. (Mer
utgifter i forbindelse med tvist mellom 
Norge og Danmark ved Den internasjona
le domstol i Haag om avgrensningen av 
kontinentalsokkelen og fiskerisonen i om
rådet mellom Jan Mayen og Grønland, og 
norsk deltakelse i den internasjonale ord
ning for oppgjør av Det internasjonale 
tinnråds forpliktelser.) 

(Vedlegg: Avtaletekster i form av brev av 
21. november 1989 fra kreditorene, brev
veksling av 8. og 11. desember 1989 mel
lom Tinnrådets eksekutivdirektør og kre
ditorenes representant Hambros Bank, 
samt Tinnrådets resolusjon av 12. desem
ber 1989. (Vedleggene er på engelsk og i 
norsk oversettelse.)) 
St. prp. 68, ref. S.tid. 2534, Innst. S . 117, 
S.tid. 2750- 2751 (27 .3.90). 

Ill. Spørs~Al: 
l. Sp.spm. fra Jens Marcussen om oppsigelse 

av overenskomst om rett for danske og 
svenske reketrålere til å fiske innenfor 12-
milsgrensen, S.tid. 713 (22.11.89). 

2. Sp.spm. fra Reidar Johansen om visum
plikt mellom innbyggere i Nord-Norge og 
på Kola, S.tid. 2139-2140 (24.1.90). 

3. Sp.spm. fra Oddrunn Pettersen om avskaf
felse av ordningen med grensepass for 
dem som bor nær grensa mellom Norge og 
Finland, S.tid. 2174 (24.1.90). 

4. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om forslag 
til tiltak for bedring av grensekontrollen i 
Østfold, S.tid. 3414-3415 (9 .5.90). 

1990-91 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 1002-1049 
(30 .11.90) . 
Budsjett-kap .: 

448 Grensekommissær 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 ved

kommende Utenriksdepartementet. 

Budsjett-innst. S . 3, S.tid. 1199-1243 (4.12 .90). 
Budsjett-kap.: 

l 09 Grensemerking 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om tiltak 

for å forhindre ulovlig innvandring over 
grensestasjonene i Østfold, S . tid. 537-538 
(14.11.90). 
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1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S . 4, S.tid. 749-789 
(15.11.91). 
Budsjett-kap.: 

448 Grensekommissær 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S .tid. 1096-1160 
(25.11.91). 
Budsjett-kap.: 

l 09 Grensemerking 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anders Aune om oppfølging 

av samarbeidsspørsmål i de tosidige rela
sjonene i grenseområdene mellom Norge 
og Finland, S.tid. 1286-1287 (27 .11.91). 

2. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om styrket 
grensekontroll for å hindre menneskes
mugling over E6 ved Svinesund, S.tid. 
1599-1600 (4.12 .91). 

3. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om tiltak for å 
hindre økt spritsmugling og narkotika
handel over den norsk/russiske grensen, 
S.tid. 1803 (11.12 .91). 

4. Sp.spm. fra Anders Aune om heving av av
gift ved grensepassering for russere som 
besøker Finnmark, S .tid. 3839-3840 
(3 .6.92). 

1992-93 
I . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 1073-1117 
(13.11.92). 
Budsjett-kap.: 

448 Grensekommissær 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Utenriksdepartementet . 
Budsjett-innst. S. 3, S .tid. 1417-1472 
(23.11.92). 
Budsjett-kap.: 

l 09 Grensemerking 

11. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til å sette i kraft en overens

komst mellom Norge og Republikken Fin
land om særskilte bestemmelser for å 
unngå dobbeltbeskatning ved bygging av 
grensebroer m .v., undertegnet i Oslo den 
19. mai 1993. 
(Vedlegg: Avtalen i norsk tekst.) 
St.prp. 92, ref. S .tid. 4227, Innst. S. 228 , 
S.tid. 4 713 (17 .6.93). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å styrke 

politiets fremmedkontroll ved (( Stena Nor
dica»S anløp i Moss for å minske den ille
gale innvandringen, S .tid . 3531-3532 
(5.5.93). 
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GRUNNLOVEN 

Omfatter bl.a.: Grunnlovsforslag. 
Se også: KONGEN, REGJERINGEN, STATSFORFATNING, STORTINGET 

1989-90 

U. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Tor Mikkel Wara pva. FrP over

sendt fra Odelstinget 8. mai 1990: «Regje
ringen anmodes om å utrede et system 
hvor oljeinntekter over et grunnlovsfestet 
beløp ikke kan overføres statsbudsjettet, 
og at oljefondet og dets avkastning be
handles som en integrert del av et mer 
fondsbasert pensjonssystem under folke
trygden. Utredningen forelegges Stortin
get i form av en melding.» 
S.tid. 3626-3627 (28.5.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET IV, sak 1.) 

IV. Lovsaker (grunnlovsforslag): 
l. Grunnlovsforslag fremsatt på 131. og 132. 

ordentlige Storting. 
Dok. 12 (1987-88), ref. S.tid. 73 (23.10.89). 
Forslag nr.: 
L Fra Hanna Kvanmo og Theo Koritzin

sky til endringer i Grunnlovt:ns §§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. 158, S.tid. 3686-3687 (29.5.90). 
(Ikke bifalt med 117 mot 19 stemmer.) 

3 og 4. Fra Kaci Kullmann Five, Astrid 
Nøklebye Heiberg, Annelise Høegh, 
Rolf Presthus, Jan P. Syse og Kåre Wil
loch til endringer i Grunnlovens §§ 3, 
6, 7, 34, 35, 36, 41, 44, 47 og 48 (lik arve
rett til Kronen for personer av begge 
kjønn) og forslag fra Stein Rognlien, 
vedtatt til fremsettelse av Inger Peder
sen, til endring av Grunnlovens§ 6 (ar
verekkefølgen til Kronen). 
Innst. S. 179, S.tid. 3687-3691 (29.5.90). 
(Forslag 3 bifaltes med 132 mot 7 stem
mer.) 

12. Fra Jo Benkow og Reiulf Steen til en
dring av Grunnlovens §§ 63, 69, 70, 71, 
72, 73, 79, 80 og 112 (Stortingets høyti
delige oppløsning). 
lnnst. S. 189, S.tid. 3691-3692 (29.5.90). 
(Forslaget ble enstemmig bifalt med 
140 stemmer.) 

1990-91 
n. Alminnelige saker: 

l. Redegjørelse av handelsministeren om 
EØS-forhandlingene. (Statsråd Eldrid 
Nordbø.) S.tid. 764-769 (27.11.90), S.tid. 
1647-1698 (debatt 12.12.90). 
(l forslag fra Børre Rønningen. pva. Inge 
Staldvik, Britt Harkestad, Syver Berge og 
seg selv om Grunnlovens paragraf 93 - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Tilleggsbevilgning til forsvarsbudsjettet 
for 1991 i forbindelse med norsk sanitets
støtte til gjennomføringen av FNs sikker
hetsråds resolusjon 678. (Militært sanitets-

kompani til Saudi-Arabia. Justisdeparte
mentets vurdering i forhold til Grunnlo
vens§ 25.) 
St. prp. 44, ref. S.tid. 2097, lnnst. S. 79, 
S.tid. 2099- 2112 (4.2.91). 

3. Anmodning fra Kjell Ingvaldsen, 2020 
Skredsmokorset, datert 15. april1991 om at 
Stortinget erklærer grunnlovsendringen 
10. mai 1988 om utgjevningsmandater for 
ugyldig fordi den strider mot Grunnlovens 
ånd og prinsipper, jf. Grunnlovens§ 112. 
Ref. S.tid. 3447 (24.5.91), og avvist. 
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IV. Lovsaker (grunnlovsforslag): 
l. Grunnlovsforslag fremsatt på 131. og 132. 

ordentlige Storting. 
Dok. 12 (1987-88), ref. S.tid. 73(23.10.89). 
Forslag nr.: 

2. Fra Human-Etisk Forbund, vedtatt til 
fremsettelse av Thor-Eirik Gulbrand
sen, Inger Pedersen, Anneliese Dø
rum, Theo Koritzinsky og Hanna 
Kvanmo, til endringer i Grunnlovens 
§§ 2, 9, 12, 21, 22, 27 og 44 og om opphe-

velse av Grunnlovens §§ 4, 16 og 106 
(opphevelse av statskirkeordningen). 
Innst. S . 66, S.tid. 2302-2303 (8.2.91). 
(Pga. formelle feil ble forslaget en
stemmig ikke bifalt.) 

2. Grunnlovsforslag fremsatt på 135. Stor
ting. 
Forslag nr.: 
17. Forslag fra Kåre Gjønnes, Anne Enger 

Lahnstein og John Alvheim til ny§ 95 
a i Grunnloven. (Vern av liv.) 
Ref. S.tid. 4492 (20.6.91). 

1991-92 
Il. Alminnelige saker: 

l . Endringer i Stortingets forretningsorden. 
(Komitestrukturen; spørsmål til medlem
mer av Regjeringen; regler om «partigrup
per»; svarfrist for interpellasjoner; bortfall 
av ikke-behandlings-innstillinger og -ved
tak; replikkordskifter.) 
(Vedlegg: l. Innstilling fra reglementsko
miteen om endringer i Stortingets forret
ningsorden. 2. Reglementskomiteens for
slag til bestemmelse om begrepet «parti
gruppe» - en grunnlovmessig vurdering. 
Betenkning av Torkel Opsahl, Universite
tet i Oslo, til Stortingets presidentskap, 
datert 15. november 1991.) 
Innst. S. 145, S.tid. 3409-3440 (4.5.92). 
(7 forslag- ingen bifalt.) 

2. Forslag fra Anne Enger Lahnstein om en 
uavhengig juridisk betenkning om EØS
avtalens forhold til Grunnloven. 
Dok. 8:48, ref. S .tid. 4470, lnnst. S . 244, 
S .tid. 4499- 4513 (23.9.92). 
(Forslaget ble ikke bifalt. l forslag fra SV 
ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 

bruk av flertallsvedtak i den nye interna
sjonale handelsorganisasjonen MTO, og 
vurdering av norsk medlemskap i forhold 
til Grunnlovens § 93, S. tid. 2093-2094 
(8.1.92). 

2. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om Stortin
gets samtykke til norsk tilslutning til den 
nye internasjonale handelsorganisasjo
nen MTO, S.tid. 2094-2095 (8.1.92). 

IV. Lovsaker (grunnlovsforslag): 
L Grunnlovsforslag fremsatt på 131. og 132. 

ordentlige Storting. 
Dok. 12 (1987-88), ref. S.tid. 73 (23.10.89). 

Forslag nr.: 
11. Fra Johan Buttedahl, Theo Koritzin

sky og Harald Synnes til endring av 
Grunnlovens § 63. (Rett til å nekte valg 
til Stortinget.) 
Innst. S. 117, S.tid. 3126-3127 (7 .4.92). 
(Forslaget enstemmig bifalt med 121 
stemmer.) 

5. Fra Grete Knudsen til endring av 
Grunnlovens§ 22. 
(Aremålstilsetting av embetsmenn.) 
lnnst. S. 118, S.tid. 3127-3128 (7.4.92). 
(Forslaget enstemmig bifalt med 121 
stemmer.) 

6. Fra Kåre Willoch til endring av Grunn
lovens§§ 54, 68, 71, 78 og 112. (Adgang 
for Kongen til å utskrive nyvalg og Re
gjeringens adgang til å nekte sanksjon 
på lovvedtak.) 
Innst. S. 131, S .tid. 3128-3133 (7 .4.92). 
(Forslaget ikke bifalt med 114 mot 5 
stemmer.) 

7. 8. 9. 10. Om endringer i Grunnlovens 
§§57, 58 og 59. (Valgordningen.) 
(Vedlegg til Dok. 12 (1987-88), forslage
ne 8-11: l. Gunnvald Grønvik:Forslag 
til revidert vaJgordning. 2. Gunnvald 
Grønvik: Politikk og geografi i den 
nye valgordninga. 3. Aanund Hylland: 
Proporsjonalt partivalg og fast fylkes
representasjon. 4. Aanund Hylland: 
Geografisk fordeHng av utjevnings
mandater. 5. Aanund Hylland: Man
datfordelingsmetoder.) 
Innst. S. 132, S.tid. 3133-3140 (7.4.92). 
(Forslagene 7, 8 og 10 enstemmig ikke 
bifalt. Forslag 9, i flere alternativer, ik
ke bifalt med ulike stemmegivninger.) 

13. Fra Carl I. Hagen til ny§ 82, alternativt 
ny § 85 a, i Grunnloven. (Folkeavstem-· 
ning.) 
Innst. S. 133, S .tid. 3140-3146 (7 .4.92). 
(Forslaget ikke bifalt med 106 mot 16 
stemmer.) 
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14. Fra Eva Funder Fleischer, vedtatt til 
fremsettelse av Kjellbjørg Lunde og 
Theo Koritzinsky, til ny § 110 a i 
Grunnloven. (Sikring av individets 
rettigheter i miljøvernsaker.) 
Innst. S . 162, S.tid. 3735-3742 (25 .5.92). 
(Forslaget enstemmig ikke bifalt - se 
neste sak.) 

15. Fra Einar Førde og Liv Aasen til ny 
§ 110 b, § 103, § 94 eller§ 112 i Grunnlo
ven. (Vern av miljøet.) 
Innst. S. 163, S.tid. 3735-3743 (25.5.92). 
(Forslag til ny§ 110 b enstemmig bifalt 
med 138 stemmer.) 

2. Grunnlovsforslag framsatt på 136. Stor
ting. 
Dok. 12 (1991-92). 
Forslag nr.: 
12. Fra Fridtjof Frank Gundersen og Carl 

I. Hagen til endring i Grunnlovens 
§ 93. (Hjemmel for norsk tilslutning til 
EF.) 
Ref. S.tid. 2095 (8 .1.92). 

3. Fra Human-Etisk Forbund om en
dring i Grunnlovens § 2, vedtatt til 
fremsettelse av Anneliese Dørum, 
Thor-Eirik Gulbrandsen, Theo Korit
zinsky og Tora Aasland Houg. ( Opphe
velse av statskirkeordningen og innar
beiding av menneskerettighetene.) 
Ref. S .tid. 3323 (10.4.92). 

13. Fra Petter Bjørheim, Oscar D. Hillgaar 
og Terje Nyberget om endring av 
Grunnlovens § 93. (Hjemmel for avhol
delse av bindende folkeavstemning 
ved avståelse av suverenitet til interna
sjonale organer.) 
Ref. S.tid. 3804 (27.5.92). 

8. Fra Gunnar Skaug til endring av 
Grunnlovens§ 62. (Personlige sekretæ
rers og personlige rådgiveres valgbar
het til Stortinget.) 
Ref. S .tid. 4340 (18.6.92). 

14. Fra Helen Bøsterud til endring av 
Grunnlovens§ 93. (Hjemmel for norsk 
tilslutning til EF og for avholdelse av 
folkeavstemning.) 
Ref. S.tid. 4498 (22.9.92). 

15. Fra Svein Alsaker, Anders Aune, Arne 
Skauge og Ernst Wroldsen til endring 
av Grunnlovens § 93. (Hjemmel for av
holdelse av folkeavstemning.) 
Ref. S.tid. 4498 (22.9.92). 

11 . Fra Carl I. Hagen til ny§ 82 i Grunnlo
ven. (Hjemmel for avholdelse av folke
avstemning.) 
Ref. S.tid. 4539 (30.9.92). 

2. Utformet av utvalget til å vurdere inn
arbeiding av menneskerettighetskon
vensjoner i norsk rett, vedtatt til frem-

Grunnloven 

settelse av Jørgen Kosmo, om ny be
stemmelse om menneskerettigheter el
ler folkerett i Grunnlovens § l 
annet og eventuelt tredje ledd,§ l a,§ 2 
a, § 26 tredje ledd, § 91 a, § 95 a eller 
§ 110 c. 
Ref. S .tid. 4539 (30.9.92). 

6. Fra Paul Chaffey, Kåre Gjønnes, Carl I. 
Hagen og Anne Enger Lahnstein til 
endring av Grunnlovens §§58 og 59. 
(Valgordningen. Forholdstallsvalg for 
partiene og fast representasjon for fyl
kene.) 
Ref. S .tid. 4539 (30.9 .92). 

5. Fra Paul Chaffey, Kåre Gjønnes, Carl I. 
Hagen og Anne Enger Lahnstein til 
endring av Grunnlovens §§ 57, 58 og 
59. (Valgordningen. Antall utjevnings
mandater og fordeling mellom fylke
ne, sperregrensen, forenkling av 
grunnlovsteksten.) 
Ref. S.tid. 4539 (30.9.92). 

9. Fra Johs. Andenæs, vedtatt til fremset
telse av Jo Benkow, til ny§ 75 bokstav 
1 i Grunnloven. 
(Grunnlovsfesting av ordningen med 
Stortingets ombudsmann for forvalt
ningen.) 
Ref. S.tid. 4539 (30.9.92). 

10. Fra Carl I. Hagen til ny§ 75 a i Grunn
loven. (Balanse i statsfinansene.) 
Ref. S.tid. 4539 (30.9.92). 

16. Fra Thea Knutzen og Johan C. Løken 
til endring i Grunnlovens § 93. (EF
medlemskap.) 
Ref. S .tid. 4539 (30.9.92). 

l. Fra Inge Myrvoll og Magnar Sortåsløk
ken 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.) 
Ref. S.tid. 4539 (30.9.92). 

4. Fra Harald Ellefsen, Per-Kristian Foss, 
Anders C. Sjaastad og Petter Thomas
sen til endring i Grunnlovens §§ 54, 68, 
71 og 112. (Adgang for Kongen til å ut
skrive nyvalg og adgang for Stortinget 
til å oppløse seg selv og utskrive ny
valg.) 
Ref. S.tid. 4539 (30.9.92). 

7. Fra Tora Aasland Houg og Eva Heir til 
endring av Grunnlovens §59. (Val
gordningen. Sikre kvinner og menn li
keverdig representasjon på Stortin
get.) 
Ref. S.tid. 4539 (30.9.92). 
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IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 24. mai 1961 nr. 2om forret

ningsbanker m. v. (Justisdepartementets 
vurdering av forslag til endr. i forretnings
bankloven (nedskriving av aksjekapital) 
og forholdet til grunnlovsparagraf 105 om 
erstatning ved ekspropriasjon. 
Ot.prp. 10, ref. O. tid. 116, Innst. O. 14, O. tid. 
120-127 (22.11.91), Besl. O. 10, L.tid. 9-10 
(26.11.91). Lov av 29. november 1991. 
(2 forslag i Odelstinget, 5 forslag i Lagtin
get- ingen bifalt.) 

2. Lov om laksefiske og innlandsfiske rn.v. 
(Vedlegg til Innst. O. 53: Brev av 1.4.92 fra 

Miljøverndepartementet og brev av 6.4.92 
fra Norges Bondelag med uttalelse fra pro
fessor Eivind Smith - om forholdet mel
lom forslag om barns rett til fiske og er
statning til grunneier etter grunnlovspa
ragraf 1 05.) 
lnnst. O. 53, O.tid. 435-457 (9.4.92), Besl. O. 
72, L.t id. 45 (28.4.92). Lov av 15. mai 1992. 
(Ved behandling i Ot. 31.3. ble lnnst. O. 48 
tilbakesendt komiteen etter forslag fra ko
mitelederen. 2 forslag i Ot. og 3 iLt. -ingen 
bifalt.) 
(Jf. Ot.prp. 29 og Innst. O. 48.) 

1992-93 
IV. Lovsaker: 

l. Lov om konkurranseregler i EØS-avtalen 
m.v. (Hjemmel for tvangsfullbyrdelse med 
unntak for EF-institusjonenes vedtak om 
pengekrav overfor foretak i Norge i sam
svar med Grunnlovens § 93.) 
Ot.prp. 68 (1991-92), ref. O.tid. 567 (1991-
92), Innst. O. 22, O.tid. 64-67 (12.11.92), 
Besl. O. 9, L.tid. 5-6 (16.11.92). Lov av 27 . 
november 1992. 
(Utkast til innst. forelagt justiskomiteen 
før avgivelse.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Tillegg til Ot.prp. nr. 68 (1991-92) Om lov 
om konkurranseregler i EØS-avtalen m.v. 
(Presisering av unntaket i tvangsfullbyr
delsesloven for «foretak i Norge».) 
Ot.prp. 98 (1991-92), ref. O.tid. 1012 (1991-
92), Innst. O. 22, O.tid. 64-67 (12.11.92), 
Besl. O. 9, L.tid. 5-6 (16.11.92). Lov av 27. 
november 1992. 
(Utkast til innst. forelagt justiskomiteen 
før avgivelse.) 
(Jf. forrige sak og neste sak.) 

3. Lov om gjennomføring i norsk rett av ho
veddelen i Avtale om Det europeiske øko
nomiske samarbeidsområdet (EØS), m. 
v.(Norsk forbehold mot tvangskraft for 
vedtak om pengeforpliktelser fattet av 
EFs institusjoner til foretak i Norge.) 
Ot.prp. 79 (1991-92), ref. O.tid. 567 (1991-
92), Innst. O. 14, O.tid. 68-75 (12.11.92), 
Besl. O. 10, L.tid. 6 (16.11.92). Lovav27. no
vember 1992. 
(Jf. forrige sak.) 

4. Endring av lov av 14. juni 1985 nr. 68 om 
oppdrett av fisk og skalldyr m.v. (Endr. 
som føge av kjennelse avsagt i Høyesterett 
i henhold til tilbakevirkningsforbudet i 
Grunnloven - reetablering av anlegg etab
lert før midlertidig lov av 8. juni 1975.) 
(Vedlegg: Høyesteretts kjennelse av 30. no
vember 1992.) 
Ot.prp. 85, ref. O.tid. 645, Innst. O. 106, 
O.tid. 785-786 (27.5.93), Besl. O. 121, L.tid. 
72 (3.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
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GRUNNSKOLE 

Omfatter bl.a.: Barneskolen, kretsskoler, kristen formålsparagraf, leirskoler, musikkskoler, 
mønsterplanen, skolefritidsordninger, ungdomsskolen. 
Se også: LÆREMIDLER, LÆRERE, PRIVATSKOLER, SPESIALSKOLER, UTDANNING 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7 .12 .89). 
Budsjett-kap.: 
230 Rammetilskudd til grunnskoleun

dervisning 
231 Tilskudd til grunnskolen u tenfor 

sektortilskuddet 
232 3232 Statens grunnskoler og grunnsko

leinternat 
233 3233 Statens grunnskoler for spesialun

dervisning 
235 3235 Grunnskolerddet 
239 Andre formå. l i grunnskolen 

(2 forslag fra Siri Frost Sterri, henholdsvis 
pva. H, KrF og Sp, og pva. H, FrP, KrF og 
Sp, bifalt.) 
(Jf. IV, L) 

O. Alminnelige saker: 
l. Særtiltak for å betre lærarst0da i grunn

skolen i grisgrendte strok. 
St.prp. 2, ref. S.tid. 72, Innst. S . 20, S .tid. 
371-372 (15.11.89). 

2. Endringer i bevilgningen for visse kapitler 
under Kirke- og undervisning!;departe
mentet for budsjettenninen 1989. 
(Tilleggsbev. under kap. 231, tilskudd til 
annen religions- og livssynsundervisning.) 
St.prp. 47, ref. S.tid. 1364, Innst. S. 60, 
S.tid. 1683 (14.12.89). 

3. Særtiltak for å betre lærarstoda i grunn
skolen i grisgrendte strok. 
St.prp. 86, ref. S.tid. 3339, Innst. S . 163, 
S.tid. 3451- 3452 (14 .5.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om at grove 

brudd på skolereglementet ikke skal ha 
innvirkning på ordenskarakteren, S.tid. 
354 (15.11 .89). 

2. Sp.spm. fra Gunnar Prestegård om under
visning i kristen etikk som holdningsska
pende virkemiddel mot spredning av 
AIDS, S.tid. 355-356 (15.11.89). 

3. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om infor
masjonsavisen «Ting skjer» som hjelpe
middel i skolen i kampen mot HIV/AIDS
trusselen, S .tid. 1648-1649 (13.12.89). 

4. Sp.spm. fra Erna Solberg om tillatelse til å 
starte forsøk med 6-åringer innen skolen. 
(Trukket tilbake), S. tid. 1649 (13.12.89). 

5. Sp.spm. fra Kari Helliesen om Oslo-skoler 
som har vært helt eller delvis stengt pga 
renholdskaos, S .tid. 2091-2092 (17.1.90). 

6. Sp.spm. fra Eli Arnstad om et ordnet sko
lemåltid i offentlig regi på bakgrunn av 
antakelse om at 100 000 skolebarn er feiler
nærte, S.tid. 2202-2203 (31.1.90). 

7. Sp.spm. fra Erna Solberg om godkjennel
se av prøveprosjekt med 6-åringer i skolen 
innenfor barnehageloven, S .tid. 2218-2219 
(31.1.90). 

8. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om informa
sjon i skolens samlivsundervisning om ho
mofilt samliv, S.tid. 2384-2385 (14.2.90). 

9. Sp.spm. fra Ingvald Godal om frivillig til
bod for 6- åringar i skulen i Bamble i Tele
mark for å frigjere barnehageplassar, 
S.tid. 2458-2459 (21.2.90). 

10. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om initiativ 
til å bedre forholdene for leirskolevirksom
heten, S.tid. 2518-2520 (7 .3.90). 

11. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om avslut
ting av forsøket «Vurdering og veiled
ning»» som har vore drive i Grunnskulerå
det sin regi, S.tid. 3200-3201 (25.4.90). 

12. Sp.spm. fra Leiv Blakset om bom i Nervei 
i Gamvik kommune, Finnmark, som vert 
sende på internatskule, mens foreldra øn
skjer eigen skule, S .tid. 3556-3557 (16.5.90). 

13. Sp.spm. fra Trond Jensrud om å bedre til
budet om alternativ livssynsundervisning 
i skolen, S.tid. 3939-3940 (6.6.90). 
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14. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen, framsatt av 
Ulf Guttormsen om hvor saken står angå
ende tilskudd til leirskoler, S.tid. 3940-
3941 (6.6.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 13. juni 1969 nr. 24 om 

grunnskolen. 
(Økning i uketimetallet på 3 timer fordelt 
på 2 timer norsk og l time matematikk.) 
Ot.prp. 38, ref. O.tid. 96, Innst. O. 25, O.tid. 
99-100 (27 .3.90), Besl. O. 30, L . tid. 14 
(4.4.90). Lov av 4. mai 1990. 
(Jf. I, 1.) 

2. Samisk sprdk. Endringer i I). Lov 12. juni 
1987 nr. 56 om Sametinget og andre samis
ke rettsforhold (sameloven). Il). Lov 13. ju
ni 1969 nr. 24om grunnskolen. Ill). Lov 13. 
august 1915 nr. 5 om domstolene. 
(Vedlegg: L Samekulturutvalgets forslag 
til lovtekst. 2. Høringsinstanser til NOU 
1:}85: 14. 3. Høringsinstanser til proposi
sjonsutkastet. Særskilt vedlegg: NOU 
1985: 14 Samisk kultur og utdanning. Le
der Kirsten Myklevoll.) 
Ot.prp. 60, ref. O.tid. 179, Innst. O. 68 (ikke
beh.), O. tid. 441 (11.6.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utdannings- og forsk
ningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 12, S.tid. 1699-1796 
(13.12 .90). 
Budsjett-kap.: 

202 3202 Grunnskolerådet 
220 Rammetilskudd til grunnskoleun

dervisning 
221 Tilskudd til grunnskolen utenfor 

sektortilskuddet 
222 3222 Statens grunnskoler og grunnsko

leinternat 
223 3223 Statens grunnskoler for spesialun

dervisning 
229 Andre formål i grunnskolen 

(l forslag fra H, KrF og Sp, og l forslag fra 
H, FrP, KrF og Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgningen for visse kapit

ler under Utdannings- og forskningsde
partementet for budsjetterminen 1990. 
(Kap. 221 Tilskudd til grunnskolen uten
for sektortilskuddet - reduksjon av til
skudd til fremmedspråklige elever - sær
skli t undervisning som har hele landet 
som opptaksområde.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 1191, Innst. S. 65, 
S.tid. 1902 (19.12 .90). 

2. Interp. fra Theo Koritzinsky om læreboksi
tuasjonen i skolen. 
S.tid. 2987-3000 (16.4.91). 
(2 forslag fra Theo Koritzinsky og Wenche 
Lyngholm pva. SV, sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

3. Interp. fra Marie Lovise Widnes om tiltak 
for å bøte på skadeverknader pga. tapt 

skulegang under den siste verdskrigen i 
Finnmark. 
S.tid. 3000-3012 (16.4.91). 
(l forslag fra Marie Lovise Widnes sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT L) 

4. Særtiltak for å betre lærarstoda i grunn
skolen i grisgrendte strok. 
St.prp. 72, ref. S.tid. 3135, Innst. S. 146, 
S.tid. 3429 (24.5.91). 

lll. Spørsmål: 
L Sp.spm. fra Berit Brørby Larsen om utvis

ningen av en filippinsk morsmålslærer i 
Gran kommune, og forholdet til skolelo
ven og barns rett til morsmålsundervis
ning, S .tid. 88-89 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Grethe G. "f4ossu,m om tiltak for 
å kunne oppfylle skolens formålsparagraf 
om at alle elever skal få mulighet til å ut
vikle sine evner og anlegg, S .tid. 222-223 
(17 .10.90). 

3. Sp.sprn. fra Trond Jensrud om bedre infor
masjon om retten til alternativ livssynsun
dervisning i grunnskolen, S .tid. 2368 
(13.2.91). 

4. Sp.sprn. fra Theo Koritzinsky orn elever i 
Osloskolen som ikke har fått den spesial
undervisning de har rett til etter lov om 
grunnskolen, S.tid. 2368-2369 (13.2.91). 

5. Sp.spm. fra Tore A . Liltved om oppfølging 
av ressursfordeling til leirskoleopphold, 
S.tid. 2500 (20.2.91). 

6. Sp.spm. fra Grete Knudsen om hva Kul
turdepartementet kan bidra med når det 
gjelder skolefritidsordninger, S. tid. 2600-
2601 (6.3.91). 

7. Sp.spm. fra Odd Holten om bruk av begre
pene «Skolefritidsordning>> og «heldags
skole» som likeverdige, S.tid. 2780 
(20.3.91). 
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8. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om styrking 
av miljøkunnskap i skolen, S.tid. 3067-
3068 (17 .4.91). 

9. Sp.spm. fra Marit Nybakk om diskrimine
ring av innvandrerbarn gjennom nedleg
ging av Gamlebyen og Møllergata skoler i 
Oslo, S.tid. 3070-3071 (17 .4.91). 

10. Sp.spm. fra Jon Lilletun om nye retnings
linjer for leirskuleverksemd, S.tid. 3104-
3105 (24.4.91). 

11. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Per Eggum Mauseth om Oslo bystyres ved
tak om nedlegging av skoler i flere byde
ler, S.tid. 3105-3106 (24.4.91). 

12. Sp.spm. fra Marit Nybakk om pålegg til 
Oslo kommune om øking i timetall for un
dervisning av tospråklige elever, S.tid. 
3284 (8.5.91). 

13. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om ordre til . 
skolesjefen fra Byrådet i Oslo om å ikke 
videresende til Skoledirektøren ankesaker 
om behov for flere timer til spesialunder
visning, S.tid. 3286 (8.5.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Samisk språk. Endringer i I). Lov 12. juni 

1987 nr. 56 om Sametinget og andre samis
ke rettsforhold (sameloven). Il). Lov 13. ju
ni 1969 nr. 24om grunnskolen. Ill). Lov 13. 
august 1915 nr. 5 om domstolene. (Like
stilling av samisk og norsk språk, oppret-

ting av et forvaltningsområde for samisk 
språk, rett til opplæring i i samisk.) (Ved
legg: l. Samekulturutvalgets forslag til 
lovtekst. 2. Høringsinstanser til NOU 1985: 
14. 3. Høringsinstanser til proposisjonsut
kastet. Særskilt vedlegg: NOU 1985: 14 Sa
misk kultur og utdanning. Leder Kirsten 
Myklevoll.) 
Ot.prp. 60 (1989-90), ref. O.tid. 179 (1989-
90), Innst. O. 3, O.tid. 58-74 (20.11.90), Besl. 
O. 3, L.tid. 4 (5.12.90). Lov av 21. desember 
1990. 
(2 forslag i Odelstinget, hvorav l om rett til 
utdanningspermisjon begrenset til forvalt
ningsområdet- bifalt. 2 forslag i Lagtinget 
-ingen bifalt.) 

2. Endring i lov 13. juni 1969 nr. 24 om 
grunnskolen og i lov 21. juni 1974 nr. 55 om 
videregående opplæring. (Finansiering og 
ansvar for undervisning av elever ved sosi
ale og medisinske institusjoner; klassede
lingstallet og elevtimetallet i grunnskolen; 
tilsyn med spesialundervisning; lovtek
nisk opprydding og forenkling i lov om vi
deregående opplæring; kjønnsnøytrale 
benevnelser.) 
Ot.prp. 54, ref. O.tid. 407, Innst. O. 65, O.tid. 
467-471 (3.6.91), Besl. O. 60, L.tid. 25 
(13.6.91). Lov av 20. juli 1991. 
(l forslag fra SV, KrF og Sp framsatt i 
Odelsting og Lagting - ikke bifalt.) 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
Budsjett-kap.: 

220 Rammetilskudd til grunnskoleun
dervisning 

221 Tilskudd til grunnskolen utenfor 
sektortilskuddet 

222 3222 Statens grunnskoler og grunnsko
leinternat 

228 Forskning, utvikling og etterut
danning i grunnskolen 

229 Andre formdl i grunnskolen 
(3 forslag, henholdsvis l fra H og 2 fra H og 
FrP sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Endring av bevilgningene på diverse ka

pittel for budsjetterminen 1991 under Kir-

ke, utdannings- og forskningsdepartemen
tets ansvarsområde. (Kap. 221 Tilskudd til 
grunnskolen utenfor . sektortilskuddet; 
kap. 229 Andre formål i grunnskolen.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 1183, Innst. S. 54, 
S.tid. 1853- 1854 (13.12.91). 

2. Forslag fra Finn Thoresen og Jan Simon
sen om tiltak for å styrke norsk skole. 
Dok. 8:59 (1990-91), ref. S.tid. 32, Innst. S. 
87, S .tid. 2266-2275 (4.2.92) og avvist. 
(l O forslag - ingen bifalt.) 

3. Avvikling av særtiltak for å betre lærarsto
da i grunnskolen i grisgrendte strok. 
St.prp. 56, ref. S.tid. 2758, Innst. S. 130, 
S.tid. 3325- 3327 (28.4.92). 
(Komiteen si innstilling om at kommuna
ne etter søknad, kan bruke ordninga med 
antesipert tjenesteansiennitet - vart en
stemmig vedteken.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om fjerning av 

lytteprøve ved skriftlig eksamen i engelsk 
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på ungdomsskolen, S.tid. 1614-1615 
(4.12.91). 

2. Sp.spm. fra Leiv Blakset om endringar i 
kriteria for fritak for kristendomsunder
visning i skolen, S.tid. 1963- 1964 
(18.12.91). 

3. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om endring 
av grunnskoleloven slik at elevrådsrepre
sentanter kan delta i samarbeidsutvalge
ne, S.tid. 1964-1965 (18.12.91). 

4. Sp.spm. fra Thea Koritzinsky om oppføl
ging av Meland- utvalgets innstilling om 
foreldre-innflytelse i skolen, S. tid. 2177-
2178 (22.1.92). 

5. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om innfø
ring av ny kostnadsnøkkel for sektortil
skudd til grunnskolen, og konsekvenser 
for kommunenes inntekt, S.tid. 2201-2202 
(29.1.92). 
(Jf. sak 12.) 

6. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om avhol
ding av muntlig eksamen hvert år i grunn
skolen, S.tid. 2476-2477 (12.2.92). 

7. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om sikring 
av at avisen 
((Klar Tale)> blir tilgjengelig for større 
elevgrupper enn i dag, S.tid. 2634-2635 
(19.2.92). 

8. Sp.spm. fra Leiv Blakset om departemen
tets vedtak om at to av dei ekstra veketi
mane i 1.-3. klasse skal nyttast til engelsk
undervisning, S.tid. 2705-2706 (26.2.92). 

9. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om vedtak i 
skulestyret i Bergen om bokmål som skule-

mål ved Adnamarka skule, trass i at folke
fleirtalet ynskte nynorsk, S.tid. 2706 
(26.2.92). 

10. Sp.spm. fra Finn Thoresen om omlegging 
av morsmålsundervisningen for fremmed
sprdklige til undervisning i ett av fire ver
densspråk, S.tid. 3094-3095 (1.4.92). 

11. Sp.spm. fra Nils O. Galten om å sette kom
munane i stand til å rusta opp skulebygga 
til skule for 6-åringar og fritidsordningar, 
S.tid. 3095 (1.4.92). 

12. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om negati
ve virkninger av den nye kostnadsnøkke
len for grunnskolen overfor en skolestruk
tur med små skoler, S.tid. 3353-3355 
(29.4.92). 
(Jf. sak 5.) 

13. Sp.spm. fra Kari Helliesen om problemer 
med kulturkollisjoner ved St. Svithun ung
domsskole i Stavanger, S.tid. 3367-3368 
(29.4.92). 

14. Sp.spm. fra Eleonore Bjartveit om tiltak 
for å bedre ungdommens kunnskaper om 
sentrale begivenheter fra okkupasjonsti
den, S.tid. 3473 (6.5.92). 

15. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm, framsatt av 
Lisbeth Holand om rett til skoletilbud for 
barn som oppholder seg i landet uten opp
holdstillatelse, S.tid. 3791-3792 (27 .5.92). 

16. Sp.spm. fra Trond Jensrud om anledning 
for fylkeskommunene til å overta ansvaret 
for opplæring av elever i sosiale og medi
sinske institusjoner, S.tid. 3837- 3838 
(3.6.92). 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1842-1932 
(3.12.92). 
Budsjett-kap.: 
220 Rammetilskudd til grunnskoleun

deroisning 
221 Tilskudd til grunnskolen utenfor 

sektortilskuddet 
222 3222 Statens grunnskoler og grunnsko

leinternat 
228 Forskning, utvikling og etterut

danning i grunnskolen 
229 Andre formål i grunnskolen 

(3 forslag fra Petter Thomassen pva. H, 
FrP og Finn Thoresen sendt Regjeringen
se REGJERINGEN OVERSENDT l.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1992 un

der kapitler administrert av Kirke-, utdan
nings- og forskningsdepartementet. (Kap. 
221, mindreforbruk skolefritidsordninger 
og merbevilgning til kommunale musikk
skoler.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 1072, Innst. S. 72, 
S.tid. 2194-2197 (14.12.92). 

2 .. .. vi smaa, en Alen lange; Om 6-åringer i 
skolen - konsekvenser for skoleløpet og 
retningslinjer for dets innhold. (Skolestart 
for 6-åringer, skolefritidsordningene, mu
sikkskolene, generell læreplan.) 
(Vedlegg: Læreplan for grunnskolen og vi
deregående opplæring. Generell del.) 
St.meld. 40, ref. S.tid. 3515, Innst. S. 234, 
S.tid. 4529-4573 (15.6.93). 
(14 forslag, hvorav l fra Lyngholm pva. SV 
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- se REGJERINGEN OVERSENDT l. 
Resten ikke bifalt. Komiteens innst. om 
skolestart for 6-åringer bifalt med 84 mot 
33 stemmer. l forslag fra A om lO-årig 
grunnskole ikke bifalt med 72 mot 45 
stemmer.) 

3. Forslag fra Arne Skauge og Hallvard Bak
ke om lov om endringer i lov av 13. juni 
1969 nr. 24 om grunnskolen. 
Dok. 8:26, ref. S.tid. 4399 (10.6.93). 
(Ikke behandlet.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Finn Thoresen om innføring i 

den evangelisk-lutherske religion for skole
barn fra innvandrermiljøer, S .tid. 1249 
(18.11.92). 

2. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om større 
grad av nivådifferensiering ifølge lære
plan for grunnskole og videregående opp
læring, S.tid. 1252-1254 (18.11 .92). 

3. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om mobbing 
fra barn med døden til følge , og skolens 
«kriseenhet» for at barna ikke skulle føle 
skyld eller· skam, S .tid. 2098-2099 (9.12.92). 

4. Sp.spm. fra Erna Solberg om oppmykning 
av grunnskolelovens § 40 vedrørende klas
sedeling for språkdelte kommuner, slik at 
klasser kan slås sammen i praktiske fag, 
S.tid. 2425-2426 (20.1.93). 

5. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om økningen i 
disiplin-og ordensproblemer i skolen og 
skolemiljøet, S .tid. 2577-2579 (3.2.93). 

6. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å legge ge
nerell læreplan for grunnskolen og den vi
deregående opplæring fram for Stortin
get, S.tid. 2682-2683 (10.2.93). 

7. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å bedre 
norske skolebarns leseferdigheter, S . tid. 
2683-2685 (10.2.93). 

8. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om forsøks
ordning med 6-åringer i skolen som eneste 
tilbud til denne aldersgruppen i enkelte 
kommuner, S.tid. 2959 (17 .3.93). 

9. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om problem 
som følgjer av at den nye arbeidsavtalen 
mellom staten og lærarorganisasjonane 
gjeld frå 1.1.94, midt i skuleåret, S.tid. 
3725-3726 (12.5.93). 
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HANDEL 

Omfatter bl.a.: Boikottloven, eiendomsmeglingsloven, fellesmerkeloven, firmaloven, handelslo
ven, handelsnæringsloven, Justervesenet, kommisjonsloven, markedsføringsloven, mål og vekt, 
regnskapsloven, reklame, revisorloven, varemerkeloven. 
Se også: FORBRUKERSAKER, UTENRIKSHANDEL, VAREHANDEL 

1989-90 

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

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepa rtemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 570-629 
(20.11.89). 
Budsjett-kap.: 

910 3910 Justervesenet 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S .tid. 767-818 
(24.11.89). 
Budsjett-kap.: 
150 Handels- og skipsfartsberedskap 

Il. Alminnelige saker: 
l. Standardisering, prøving, sertifisering og 

akkreditering i Norge. (I forbindelse med 
utviklingen av EFs indre marked.) 
(Vedlegg: l. EF-direktiv etter den nye me
tode. 2. Standardisering, prøving og serti
fisering i Norge, mandat for utredningsut
valg. 3. Sammendrag.) 

St.prp. 106, ref. S.tid. 3658, Innst. S . 230, 
S.tid. 4349- 4351 (13.6.90). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eli Arnstad, framsatt av Bjørg 

Eikum Tang om manglende kontroll med 
omsetningen av antikke norske møbler, 
S.tid. 1668-1669 (13.12.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 14. mars 1964 nr. 2 om 

revisjon og revisorer (revisorloven) og i lov 
av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper 
(aksjeloven). (Revisors befatning med år
soppgjøret; grensene for revisors valgbar
het.) 
(Vedlegg: Uttalelser: K.redittilsynet, brev 
av 17. november 1989. Norges Statsautori
serte Revisores Forening, brev av 7. no
vember 1989. Norges Registrerte Reviso
rers Forening, brev av 6. november 1989.) 
Ot.prp. 37, ref. O. tid. 83, Innst. O. 48, O. tid. 
224-231 (28.5.90), Besl. O. 53, L.tid. 23-24 
(5.6.90). Lov av 22. juni 1990. 
(3 forslag fra A og SV i Odelsting og Lag
ting- ingen bifalt.) 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1051-1097 
(1.12.90). 
Budsjett-kap.: 

l 99 Handels- og skipsfartsberedskap 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Næringsdepartementet og 
Olje- og energidepartementet. 

Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1645 
(11.12.90). 
Budsjett-kap.: 

910 3910 Justervesenet 
(2 forslag, hvorav l fra H, KrF og Sp, og l 
fra KrF og Sp, bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Steinar Maribo om stansing 

av Ul rik Wasmuths gatesalg av baguetter i 
Oslo, på grunn av en innskrenket tolkning 
av handelsloven, S.tid. 3269 (8.5.91). 
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IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Steinar Maribo om endring i 

lov av 14. mars 1964 nr. 2om revisjon og re
visorer (revisorloven). (Fritak for revisjons
plikt for små ansvarlige selskaper.) 
Dok. 8:13, ref. O.tid. 125, Innst. O. 37, O.tid. 
351-354 (23.4.91). 
(Forslaget, med tilslutning fra H og FrP, 
ble ikke bifalt.) 

2. Endring i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kon
troll med markedsføring og avtalevilkår. 
(Adgang for Forbrukerombudet til å brin
ge prinsipielle saker inn for Markedsrådet; 
utvidelse av Forbrukerombudets kompe
tanse til også å omfatte tilsyn med TV-re
klame.) 
Ot.prp. 60, ref. O. tid. 408, lnnst. O. 61, O. tid. 
611-612 (7 .6.91), Besl. O. 75, L. tid. 31 
(13.6.91). Lov av 20. juni 1991. 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 847-902 
(19.11.91). 
Budsjett-kap.: 

l 99 Handels- og skipsfartsberedskap 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1525-1588 
(3.12.91). 
Budsjett-kap.: 

910 3910 Justervesenet 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 

frihandelssone ved Gardermoen som vir
kemiddel for økt sysselsetting, S. tid. 1604-
1606 (4.12.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i: l. Lov av 14. mars 1964 nr. 2 

om revisjon og revisorer (revisorloven). 2. 
Lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselska
per (aksjeloven). 3. Lov av 13. mai 1977 nr. 
35 om regnskapsplikt m.v. (regnskapslo
ven). (Avskrivning av forretningsverdi (go
odwill) m.v.; avvikling av ordningen med 
begrenset regnskapsplikt.) 
Ot.prp. 53, ref. O. tid. 457, lnnst. O. 59, O. tid. 
557-559 (22.5.92), Besl. O. 84 og 85, L. tid. 58 
(26.5.92). Lov av 26. juni 1992. 
(Punkt l behandlet av forbruker- og admi
nistrasjonskomiteen-- se neste sak.) 

2. Endring i: l. Lov av 14. mars 1964 nr. 2om 

15 

revisjon og revisorer (revisorloven). 2. Lov 
av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper 
(aksjeloven). 3. Lov av 13. mai 1977 nr. 35 
om regnskapsplikt m.v. (regnskapsloven). 
(Tilpassing av revisorloven til overens
komst mellom de nordiske land om nor
disk arbeidsmarked for personer med høy
ere utdanning.) 
Ot.prp. 53, ref. O.tid. 457, lnnst. O. 62, O. tid. 
559 (22.5.92), Besl. O. 86, L.tid. 58 (26.5.92). 
Lov av 26. juni 1992. (Punktene 2 og 3 be
handlet av finanskomiteen - se forrige 
sak.) 

3. Lov om handelsagenter og handelsreisen
de (agenturloven). 
(Vedlegg: l. Utkast til lov om handels
agenter og handelsreisende. Avgitt av en 
arbeidsgruppe nedsatt av Justisdeparte
mentet november 1991. 2. EF-direktivet, 
engelsk tekst. 3. EF-direktivet, dansk 
tekst. 4. Dansk lov om handelsagenter og 
handelsreisende. 5. Svensk lag om han
delsagentur.) 
Ot.prp. 49, ref. O.tid. 457, Irinst. O. 69, O. tid. 
719-725 (5.6.92), Besl. O. 96, L.tid. 62 
(11.6.92). Lov av 19. juni 1992. 

4. Regnskapsmessig behandling av skatt. 
(«Utsatt skatt-metoden».) Om lov om end
ringer i aksjeloven, regnskapsloven og vis
se andre lover. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1992: 13 Regn
skapsmessig behandling av skatt. Leder 
Viggo Hagstrøm.) 
Ot.prp. 67, ref. O. tid. 520, lnnst. O. 77, O. tid. 
751-759 (9.6.92), Besl. O. 98, 99, 100, 101, 
L. tid. 63 (15.6.92). Lov av 26. juni 1992. 
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1992-93 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1016-1071 
(12.11.92). 
Budsjett-kap.: 

199 Handels- og skipsfartsberedskap 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1785-1838 
(1.12.92). 
Budsjett-kap.: 

910 3910 Justeroesenet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Erna Solberg, Annelise Høegh 

og Harald Ellefsen om å endre lov om ma r
kedsføring. (Oppheving av forbudet mot 
tilgift og utlodning.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 11.11.92 
fra Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet.) 
Dok. 8:49 (1991-92), ref. S.tid. 32-33, Innst. 
S. 47, S. tid. 1959-1961 (4.12.92) og vedtatt 
sendt Regjeringen. 

(Forslaget ble mot H og Fr P sine stemmer 
ikke bifalt.) 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om offentlig støtte og lov om endringer 

i næringslovgivningen m. v. som følge av 
EØS-avtalen. (Opphevelse av bostedskrav 
i handelsloven; Endr. i lov om mål og vekt 
- bortfall av forutgående kontroll av må
leinstrumenter typegodkjent og nyjustert 
i et EØS-land.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.10.92 fra 
Næringsdepartementet til energi- og indu
strikomiteen med rettelse av bestemmel
ser om bostedskrav.) 
Ot.prp. 73 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 16, O.tid. 75-97 (12.11.92), 
Besl. O. 12, L. tid. 6 (16.11.92). Lov av 27. no
vember 1992. 

2. Lov om autorisasjon av regnskapsførere. 
(Vedlegg: Høringsnotat av 4. november 
1991.) 
Ot.prp. 51, ref. O.tid. 542, Innst. O. 116, 
O.tid. 946-951 (3.6.93), Besl. O. 141, L.tid. 81 
(9.6.93). Lov av 18. juni 1993. 
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HAVBRUK 

Omfatter bl.a.: Akvakultur, finskeoppdrettsloven, fiskesykdommer, havbeite, oppdrettsnæ
ring, settefisk. 
Se også: FISKEOMSETNING, FISKERIER 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 654-696 
(21.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1107 Fylkesveterinærer og distriktsvete

rinærer 
1138 Norges landbruksvitenskapelige 

forskningsrdd 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 1155-1212 
(4.12.89). 
Budsjett-kap.: 
l 020 4020 Fiskeridirektoratets institutter 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om rømt opp

drettslaks som sprer sykdommen furunku
lose til villaksbestanden, S .tid. 291 
(1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Laila Kaland om tiltak for å 
hindre massedød av laks pga. sjukdom
menfurunkulose, S.tid. 711-712 (22.11.89). 

3. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om påstander 
om at enkelte innen oppdrettsnæringen 
slipper syk fisk ut av merdene, S. tid. 713-
714 (22.11.89). 

4. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om tiltak 
mot forureining og spreiing av fiskesjuk
domar frå oppdrettsnæringa, S.tid. 714-
715 (22.11.89). 

5. Sp.spm. fra Reidar Johansen om offentlig
gjøring av dokumenter om sak fra Alta
fjorden der seismiske undersøkelser trolig 
førte til fiskedød i oppdrettsanlegg, S.tid. 
1678 (13 .12.89). 

6. Sp.spm. fra Jens Marcussen om konsesjon 
for AlS Kvinalaks til fiskeoppdrett, S.tid. 
2178 (24.1.90). 

7. Sp.spm. fra Laila Kaland om å gi auka 
midlar til Universitetet i Tromsø til forsk
ning på fiskesjukdomen furunkulose, S .tid. 
2234-2235 (31.1.90). 

8. Sp.spm. fra Jan Elv heim om full-skala for
søk med havbeite ikke vil bli satt i gang i 
1990, S.tid. 2237 (31.1.90). 

9. Sp.spm. fra Erik Solheim om ansvarsfor
hold ved rømming av furunkulosesmittet 
laks fra oppdrettsanlegg, og tiltak for å 
unngå slike uhell, S.tid. 2378-2379 
(14.2.90). 

10. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om å forse
ra bygging av nytt servicebygg t'ed akva
kulturstasjonen i Matre for å hindra furun
kulosesmitte, S.tid. 2527 (7 .3.90). 

11. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om for
søksprosjekt med havbeite i Sogn og Fjor
dane, S.tid. 2964-2965 (4.4.90). 

12. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om bruk av 
avfall fra oppdrettsnæringa til for innen 
pelsdyrnæringa, S.tid. 3182- 3183 (25.4.90). 

13. Sp.spm. fra Bjarne Mørk Eidem om tilla
telse for Myre Havbruk til å fiske torsk til 
forsknings- og utviklingsarbeid, S.tid. 
3932 (6.6.90). 

IV. Lovsaker: 
L Endringer i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om 

havner og farvann. (Delegering av avgjø
relsesmyndighet til fiskerisjefene i fiske
oppdrettssaker.) 
(Vedlegg: l. Høringsutkast av 24. mai 1989. 
2. Mandat for utarbeidelse av nasjonale 
retningslinjer for radionavigasjonssyste
mer, datert 25. januar 1989.) 
Ot.prp. 17, ref. O. tid. 8, lnnst. O. 21, O. tid. 
74-75 (15.2.90), Besl. O. 26, L.tid. 11 
(22.2.90). Lov av 23. mars 1990. 

2. Midlertidig lov om tiltak mot sjukdom hos 
akvatiske organismer. 
(Vedlegg: I Lagtinget refereres svarbrev av 
30. mai fra justisministeren på spørsmål 
fra komiteen om riktigheten av å innføre 
lovregler i denne lov når en har tilsvarende 
regler i annet lovverk.) 
Ot.prp. 57, ref. O. tid. 141, Innst. O. 45, O. tid. 
249-254 (29.5.90), Besl. O. 56, L.tid. 24 
(5.6.90). Lov av 22. juni 1990. 

• 
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1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1101-1144 
(3.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1107 Fylkesveterinærer og distriktsvete

rinærer 
1138 Norges landbruksvitenskapelige 

forskningsrdd 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 1144-1191 
(3.12.90). 
Budsjett-kap.: 
l 020 4020 Havforskningsinstituttet, hav-

bruksstasjonene og Fiskeridi-
rektoratets Ernæringsinstitutt 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. frå Laila Kaland om det tredelte 

forvaltningsansvaret for villaks, oppdrett
snæringa og fiskesjukdomar. 
S.tid. 32-48 (9.10.90). 

2. Forslag fra Nils O. Golten og Svein Lud
vigsen om endringer i oppdrettsloven. 
Dok. 8:29, ref. S.tid. 2885, Innst. S. 149, 
S.tid. 3971 (11.6.91). 
(Jf. IV, sak 1.) 

3. Visse organisatoriske spørsmål og eien
domsforhold under Landbruksdeparte
mentets forvaltningsområde. (Omorgani
sering av AKVAFORSK; kjøp av opp
drettsanlegget Tjøtta Mønsteranlegg A/S.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 3394, Innst. S. 196, 
S.tid. 4083- 4084 (13.6.91). 

4. Kystens utviklingsmuligheter. «På rett 
kjøL» (Virkninger av befolkningsreduk
sjon for levekårene; næringsstruktur og 
sysselsetting; fiskerinæringen; havbruk; 
petroleumsvirksomheten; utvikling av et 
variert sysselsettingstilbud.) 
(Vedlegg: l. Tabeller og figurer. 2. Defini
sjoner etc.) 
St. meld. 32, ref. S.tid. 2717, Innst. S. 207, 
S.tid. 4107- 4135 (14.6.91). 
(l forslag fra Peter Angelsen og Dag Jos
tein Fjærvoll sendt Regjeringen - se RE
GJERINGEN OVERSENDT l.) 

5. Forslag fra Reidar Johansen pva. SV over
sendt fra Odelstinget 13. juni 1991: «Det 
henstilles til Regjeringen innen l. januar 
1992 legge fram en plan for nedtrapping 
av antibiotika og annen medisinbruk i fis
keoppdrettsnæringa. Nedtrappingsplanen 
bør ha en ramme på ca. 2 år. I tråd med 
denne planen bør det utarbeides maksi
mumsgrenser for bruk av antibiotika og 
annen medisin i næringa.» 

S.tid. 4365-4366 (20.6.91) og oversendt Re
gjeringen. 
(Jf. IV, sak 1.) 

6. Forslag fra Reidar Johansen pva. SV over
sendt fra Odelstinget 13. juni 1991: «Det 
henstilles til Regjeringen å forby innblan
ding av antibiotika i foret i fiskeoppdrett
sanleggene.» 
S.tid. 4366 (20.6.91) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, sak 1.) 

7. Forslag fra Reidar Johansen pva. SV over
sendt fra Odelstinget 13. juni 1991: «Det 
henstilles til Regjeringen å påby utstyr for 
oppsamling av for på fiskeoppdrettsan
legg i spesielt miljøutsatte områder.» 
S.tid. 4366 (20.6 .91) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, sak 1.) 

8. Fo:-slag fra Reidar Johansen pva. SV over
sendt fra Odelstinget 13. juni 1991: «Det 
henstilles til Regjeringen å påby utstyr for 
oppsamling av medisinrester på fiskeopp
drettsanlegg.» 
S.tid. 4366 (20.6.91) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, sak 1.) 

9. Forslag fra Reidar Johansen pva. SV over
sendt fra Odelstinget 13. juni 1991: «Det 
henstilles til Regjeringen å videreføre ar
beidet med å kartlegge sammenhenger 
mellom vill- og oppdrettsfisk når det gjel
der faren for arvestoffendringer i popula
sjoner og utbredelsen/frekvensen av dette, 
og resistensfare og smittefare overfor vill
fisk.» 
S.tid. 4366 (20.6.91) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, sak 1.) 

10. Forslag fra Reidar Johansen pva. SV over
sendt fra Odelstinget 13. juni 1991: «Det 
henstilles til Regjeringen å utrede miljø
forhold, sjukdomsfare, rømningsfare m.v. 
ved landbaserte fiskeoppdrettsanlegg sett 
i forhold til sjø-anlegg. 
S.tid. 4366 (20.6.91) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, sak 1.) 

IU. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Britt Barkestad om intensive

ring av kampen mot furunkulose og andre 
fiskesjukdomar, S.tid. 83-84 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Reidar Johansen om innsyns
rett for myndigheter og andre berørte par· 
ter i de enkelte oppdrettsanleggs salgssta
tistikker og regnskap, S.tid. 2016 (9.1.91). 
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3. Sp.spm. fra Per Aunet om forskrifter om 
bygging og drift av slakteri og tilvirk
ningsanlegg for ferskvannsfisk, S. tid. 
2220 (6.2.91). 

4. Sp.spm. fra Nils O. Golten om etablerte yn
gel produsenter av torsk, kveite og piggvar 
vil være aktuelle leverandører av yngel til 
PUSH-prosjektet, S. tid. 2231-2232 (6.2.91). 

5. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om utsettelse 
av søknader om stenging av lakseelver for 
å hindre spredning av sykdom, til nytt lov
verk er vedtatt, S .tid. 3364-3365 (15.5.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 14. juni 1985 nr. 68 om opp

drett av fisk, skalldyr m.v. (Adgang til å 
eie flere anlegg og oppheving av kravet til 
lokal tilknytning for majoritetsinteresse
ne; bestemmelse om bærekraftig utvik
ling i formålsparagrafen.) 
Ot.prp. 55, ref. O.tid. 407, Innst. O. 83, O. tid. 
682-697 (13.6.91), Besl. O. 85, L.tid. 35-36 
(17 .6.91). Lov av 20. juni 1991. 
(10 forslag i Odelstinget, hvorav l om ut
settelse- ikke bifalt, 6 forslag fra SV sendt 
Stortinget og 3 forslag- ikke bifalt. 3 for
slag i Lagtinget - ikke bifalt.) 
(.Jf. Il, sak 2 og 5 til 10.) 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 791-842 
(18.11.91). 
Budsjett·kap.: 
11 07 Statens veterinære felttjeneste 
1138 Norges landbruksvitenskapelige 

forskningsrdd 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Fiskeridepartementet. 
(Krisen i oppdrettsnæringen.) 
Budsjett-innst. S . 10, S.tid. 963-1019 
(21.11.91). 
Budsjett·kap.: 

4010 Inntekter 
1020 4020 Havforskningsinstituttet 
1023 4023 Andre forskningsfonndl 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i Fiskeridepartementets bud

sjett for 1991 - støtte til innhenting av fis
keoppdretternes syn på spørsmålet om vi
dere omsetningsformer. 
St.prp. 40, ref. S.tid. 1521, Innst. S. 52, 
S.tid. 1717-1721 (5.12.91). 

2. Endring i statsbudsjettet medregnet folke
trygden for 1991 -Statlig medvirkning til 
avvikling av frossenlageret av laks. (Lån til 
selskapet Rød Fisk A/S.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 3.12.91 til sjø
farts- og fiskerikomiteen fra Fiskeridepar
tementet. 2. Telefax av 12.12.91 fra Norske 
fiskeoppdretteres forening. 3. Peter Ør
bech: Foreløpig juridisk vurdering for 
Troms Fiskeoppdretterlag «Om oppdrett
savtalens gyldighet og om oppdretternes 

separasjonsrett til fordringene hos !akse
kjøperne». 4. Notat av 2.12.91 fra advokat 
Ole R . Berg-Olsen.) 
St. prp. 37, ref. S.tid. 1183, Innst. S. 75, 
S.tid. 1880- 1911 (17 .12.91). 
(7 forslag, hvorav 2 om foravgift overfor 
oppdrettsnæringen- ingen bifalt.) 
(.Jf. sak 3.) 

3. Gjenbevilgning av statlig lån til avvikling 
av frossenlageret av laks på statsbudsjet
tet for 1992. 
St.prp. 61, ref. S.tid. 2758, Innst. S. 111, 
S.tid. 2842- 2843 (12.3 .92). 
(.Jf. sak 2.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om konsesjons

tildeling for konkursrammet oppdrettsan
legg i Leka kommune, S.tid. 36-37 
(9.10.91). 

2. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om tiltak for å 
sikre en livskraftig oppdrettsnæring i 
Nord-Norge, S.tid. 940-941 (20.11.91). 

3. Sp.spm. fra Reidar Johansen om tiltak 
mot omgåelse av lover og regelverk i for
bindelse med salg og eksport av oppdrett
slaks, S.tid. 941-942 (20.11.91). 

4. Sp.spm. fra Syver Berge om organisering 
av avlsarbeidet innafor oppdrettsnærin
ga, S.tid. 1801 (11.12.91). 

5. Sp.spm. fra Peter Angelsen om salg av la
geret av frossen laks etter konkursen i Fis
keoppdretternes Salgslag. (Trukket tilba
ke), S.tid. 2136 (15.1.92). 

6. Sp.spm. fra Laila Kaland om sal av fros
senlageret av laks, slik at oppdrettarane 
kan få utbetalt pengane sine, S.tid. 2297-
2298 (5.2.92). 
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7. Sp.spm. fra Jens Marcussen om bakgrunn 
for bankenes krav til fiskeoppdretterne om 
å oppgi sine krav mot Fiskeoppdretternes 
Salgslag før utbetaling foretas, S. tid. 2624-
2625 (19.2.92). 

8. Sp.spm. fra Aud Gaundal om sikring av 
råstofftilgang til bedriften Rørvik Fiskein
dustri AlS etter konkursen i Fiskeoppdret
ternes Salgslag, S.tid. 3189-3190 (8.4.92). 

9. Sp.spm. fra Anders Aune om innføring av 
innfrysningsordningen i oppdrettsnærin
gen, som har rammet oppdretterne i Finn
mark sterkt, S.tid. 3358 (29.4 .92). 

IV. Lovsaker: 
l. Forlengelse av midlertidig lov 22. juni 1990 

nr. 44 om tiltak mot sjukdom hos akvatiske 
organismer. (Uavklarte forhold vedr. EØS
avtalen og EFs direktiv om dyrehelsemes
sige betingelser for omsetning av akvakul
turdyr og -produkter.) 
Ot.prp. 56, ref. O.tid. 463, Innst. O. 56, O.tid. 
465 (5.5.92), Besl. O. 76, L.tid. 55 (12.5.92). 
Lov av 6. august 1992. 

1992-93 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S .tid. 1132-1167 
(16.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1107 4107 Statens veterinære felttjeneste 
1127 Veterinærmedisinsk senter i Trom

sø 
1137 Norges forsknin,gsrdd 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 1371-1409 
(20.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1010 4010 Fiskeridirektoratet 
l 020 4020 Havforskningsinstituttet 
l 023 4023 Andre forskningsformdl 

Il. Alminnelige saker: 
!.Erstatningsoppgjør etter furunkulosesmit

te i oppdrettsanlegg i Nord-Trøndelag. 
(Vedlegg: Protokoll - Statens forhand
lingsutvalg og Bjørøya Fiskeoppdrett A/S 
m .fl. 10. juli 1992.) 
St.prp. 123 (1991-92), ref. S.tid. 4484 (1991-
92), Innst. S. 3, S.tid. 48 (7.10.92). 

2. Forslag fra Terje Nyberget, Oscar D. Hill
gaar og Jens Marcussen om å etablere like 
vilkår for produksjon av proteinkonsen
trat basert på organiske biprodukter. (Av
fall fra fiskeindustrien og fra oppdrettsnæ
ringen.) 
Dok. 8:46 (1991-92), ref. S .tid. 4458 (1991-
92), Innst. S. 27, S.tid. 1168-1169 (16.11.92) 
og vedtatt sendt Regjeringen. 
(Jf. Ill, 3.) 

3. TilleggsJøyvingar på statsbudsjettet for 

1992 og avvikling av ekstraordinære lån til 
tørrfisknæringa. (Kap. 1020 Havforsk
ningsinstituttet, havbruksstasjonen på 
Matre; kompensasjon for bortfall av sjø
mannsfradraget.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 1472, Innst. S. 83, 
S.tid. 2244 (16 .12.92). 
(l forslag ikke bifalt.) 

Ul. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Peter Angelsen om å gi adgang 

til å benytte norsk vårgytende sild som for 
til oppdrettsfisk, på linje med nordsjøsild, 
S .tid. 2891-2892 (24.2.93). 

2. Sp.spm. fra Nils O. Galten om å delegere 
ansvaret for overføring av løyve og endrin
gar i eigarstrukturen i oppdrettsanlegg 
frå Fiskeridirektoratet til fiskerisjefane, 
S.tid. 3448-3449 (28.4.93). 

3. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om 
oppfølging av vedtak om vilkår for pro
duksjon av proteinkonsentrat basert på or
ganiske biprodukter, S. tid. 3979-3980 
(26.5.93). 
(Jf. Il, 2) 

IV. Lovsaker: 
l. Endring av lov av 14. juni 1985 nr. 68 om 

oppdrett av fisk og skalldyr m.v. (Endr. 
som føge av kjennelse avsagt i Høyesterett 
i henhold til tilbakevirkningsforbudet i 
Grunnloven - reetablering av anlegg etab
lert før midlertidig lov av 8. juni 1975.) 
(Vedlegg: Høyesteretts kjennelse av 30 . no
vember 1992.) 
Ot.prp. 85, ref. O.tid. 645, lnnst. O. 106, 
O.tid. 785-786 (27.5.93), Besl. O. 121, L.tid. 
72 (3.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
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HAVNEVESEN 

Omfatter bl.a.: Fiskerihavner, ha?Jneloven, havnetjenesten, kaianlegg. 
Se også: SJØFART 

1989-90 
I . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S . 10, S .tid. 1155-1212 
(4.12 .89). 
Budsjett-kap.: 
1064 Havnetjenesten 
(l forslag fra Nils O. Golten pva. H, KrF og 
Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Norsk havneplan. 

(Vedlegg: Høringsuttalelser. I Stikkord
messig etter grupperinger. Il Oversikt 
over høringsuttalelsene. 
Særskilt vedlegg: NOU 1987: 19 Norsk 
Havneplan. Leder Ole Vatnan.) 
St.meld. 36, ref. S.tid. 564, Innst. S. 126, 
S.tid. 2922- 2924 (3.4.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om ny igang

setting av arbeidet med moloen i Rein-

fjord, Ytre Kvænangen, S.tid. 2178-2179 
(24.1.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om 

havner og farvann. (Delegering av avgjø
relsesmyndighet til fiskerisjefene i fiske
oppdrettssaker; hjemmel til å gi bestem
melser om alle typer navigasjonshjelpe
midler.) 
(Vedlegg: l. Høringsutkast av 24. mai 1989. 
2. Mandat for utarbeidelse av nasjonale 
retningslinjer for radionavigasjonssyste
mer, datert 25. januar 1989.) 
Ot.prp. 17, ref. O.tid. 8, Innst. O. 21, O.tid. 
74-75 (15.2.90), Besl. O. 26, L .tid. 11 
(22.2.90). Lov av 23. mars 1990. 

2. Endring i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om hav
ner og farvann.(Hjemmel for sikkerhets
kontroll med fartøyer i norske havn.er.) 
Ot.prp. 28, ref. O.tid. 63, Innst. O. 21, O.tid. 
74-75 (15.2.90), Besl. O. 26, L .tid. 11 
(22.2.90). Lov av 23. mars 1990. 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S . 10, S.tid. 1144-1191 
(3.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1064 4064 Havnetjenesten 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger m .v. under for

svarsbudsjettet for 1990. (Omgrupperings
proposisjon. Overdragelse av Bekskjæret i 
Kristiansand til Kristiansand havneve
sen.) 

St.prp. 11, ref. S.tid. 699, Innst. S. 48, S .tid. 
1097- 1099 (1.12.90). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lisbeth Ho land om effektiv ut

nyttelse av bevilgninger til havneanlegg 
og vedlikehold av havner, S. tid. 3266-3267 
(8.5.91). 

2. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om løsning av 
sak i forbindelse med bygging av molo i 
Reinfjord, Kvænangen i Troms, S.tid. 
3703-3704 (5.6.91). 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 963-1019 
(21.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1064 4064 Havnetjenesten 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thorhild Widvey, framsatt av 

Nils O. Gol ten om når en ny fiskerihavne
plan vil bli fremlagt for Stortinget, S. tid. 
2172-2173 (22.1.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 1371-1409 
(20.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1064 4064 Havnetjenesten 

Il. Alminnelige saker: 
l.Fiskerihavnepolitikken. 

(Særskilt vedlegg: NOU 1990: 29 Norsk fis
kerihavneplan (NFHP). Leder Ole Vat
nan.) 

St.meld. 44, ref. S.tid. 3633, Innst. S. 219, 
S.tid. 4886-4893 (18.6.93). 
(l forslag fra Jens Marcussen pva. FrP 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jens Marcussen om havnenes 

status og en ivaretagelse av den havnefag
lige ekspertise ved gjennomgang av sær
lovgivningen i forbindelse med den nye 
kommuneloven, S.tid. 2104-2105 (9.12.92). 
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HELSEINSTITUSJONER 

Omfatter bl.a.: Berg gård. Sentralinstituttet for habilitering, helsestasjoner, kurbad, rekonvale
senthjem, Sentralinstituttet for cerebral parese, Statens klinikk for narkomane, Statens rettstok
sikologiske institutt, Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, Statens senter for epilepsi. 
Se også: HELSEPERSONELL, HELSEVESEN, SYKDOMMER, SYKEHUS 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1261-1360 
(5.12.89). 
Budsjett-kap.: 

715 3715 Sentralinstituttet for cerebral pa
rese 

719 Andre utgifter 
720 3720 Statens senter for barne- og ung

domspsykiatri 
721 3721 Statens klinikk for narkomane 
722 Byggearbeider ved institusjoner 

under kap. 720 og 721 

724 Statlige stimuleringstiltak for psy-
kisk helsevern 

730 3730 Statens senter for epilepsi 
771 3771 Statens institutt for strdlehygiene 
772 Statens rettstoksikologiske insti

tutt 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten 

m.v . 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om når 

departementet vil ferdigbehandle saken 
om vurdering av rekonvalesenthjem og 
kurbad, S.tid. 3316-3317 (2 .5.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1277-1356 
(6 .12.90). 
Budsjett-kap.: 

715 3715 Berg gdrd. Sentralinstitutt for ha
bilitering 

719 3719 Andre utgifter og inntekter 
720 3720 Statens senter for barne- og ung

domspsykiatri 
721 3721 Statens klinikk for narkomane 
724 Statlige stimuleringstiltak for psy-

kisk helsevern 
730 3730 Statens senter for epilepsi 
771 3771 Statens institutt for strdlehygiene 
772 Statens rettstoksikologiske insti

tutt 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten 

m.v. 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol

ketrygden for 1990 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. (Vederlagsfri 
overdragelse av eiendommen Mesnalien 
kursted til Stiftelsen Montebello-senteret.) 
(Vedlegg: Utkast til avtale om overdragel
se av Glittre sanatorium fra Staten til 
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesy
ke.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 770, Innst. S. 52, S.tid. 
1358- 1359 (6.12 .90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om en

dring av praksis for inntak av alkoholister 
i institusjon, S.tid. 2240 (6.2.91). 

2. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om forskrift 
om opphold i rusmiddelinstitusjoner og 
tolkning av paragraf om beslaglegging av 
alkoholholdige drikkevarer, S.tid. 2362 
(13.2.91). 

3. Sp.spm. fra Thorhild Widvey om etable
ring av en samiskspråklig familieavdeling 
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til barne- og ungdomspsykiatrisk polikli
nikk i Karasjok, S.tid. 2901-2902 (10.4.91). 

4. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om godkjen-

ning av rehabiliteringstilbud i Finnmark, 
S.tid. 3101-3102 (24.4.91). 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1459-1520 
(2.12.91). 
Budsjett-kap.: 

715 3715 Berg gdrd. Sentralinstitutt for ha
bilitering 

719 3719 Andre utgifter og inntekter 
720 3720 Statens senter for barne- og ung

domspsykiatri 
721 3721 Statens klinikk for narkomane 
724 Statlige stimuleringstiltak for psy-

kisk helsevern 
730 3730 Statens senter for epilepsi 
771 3771 Statens institutt for strdlehygiene 
772 Statens rettstoksikologiske insti

tutt 
2 711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten 

m .v. 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1991 under 

enkelte kapitler under Sosialdepartemen
tet m.v. (Kap. 719, tungpsykiatrisk avde
ling i Vestfold; kap. 721 Statens klinikk for 
narkomane; kap. 3715, 3720 og 3730, mind
reinntekter fra refusjon fra fylkeskommu
ner for bruk av statlige sykehus.) 
St. prp. 29, ref. S.tid. 846, Innst. S. 62, S.tid. 
1833-1836 (12.12.91). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om reg

lane for betaling i institusjon, som fører til 
at klientanes skattefritak i desember vert 
inndrege, S.tid. 1813-1814 (11.12.91). 

2. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om av
slag på godkjenning av Fræna bu i Møre og 
Ro~dal som opptreningsinstitusjon, 
S.tld. 2143-2144 (15.1.92). 

3. Sp.spm. fra Trond Jensrud om nedlegging 
av Vikersund Bad og Borger Bad som føl
ge av nytt regelverk for opptreningsinsti
tusjoner, S.tid. 2213-2214 (29.1.92). 

4. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om effektivi
sering og samkjøring av inntaksprosedy
rer for å gi behandling til rusmisbrukere, 
S.tid. 2216-2217 (29 .1.92). 

5. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om oppretthal
ding av institusjonen Steensheim i Buske
rud, for pleietrengande og funksjonshem
ma pasientar, S.tid. 3365-3366 (29.4.92). 

6. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om diver
gerende uttalelser fra Kreftregisteret og 
Statens institutt for strålehygiene om 
kreftsykdommer forårsaket av radonstrå
ling, S.tid. 3469-3470 (6.5.92). 

7. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om å sikre et 
tilstrekkelig antall behandlingssteder for 
tvangsbehandling av rusmiddelmisbru
kere i de ulike fylker, S.tid. 3787-3788 
(27 .5.92). 

8. Sp.spm. fra Trond Jensrud om anledning 
for fylkeskommunene til å overta ansvaret 
for opplæring av elever i sosiale og medi
sinske institusjoner, S.tid. 3837-3838 
(3.6.92). 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1722-1780 
(30.11.92). 
Budsjett-kap.: 

711 Statens rettstoksikologiske insti
tutt 

715 3715 Statens strdlevern 
735 3735 Statens senter for epilepsi 

736 3736 Berg gdrd. Sentralinstitutt for ha
bilitering 

739 Andre utgifter 
740 3740 Statens senter for barne- og ung

domspsykiatri 
741 3741 Statens klinikk for narkomane 
743 Statlige stimuleringstiltak for psy

kisk helsevern 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten 

m.v. 



- 235- Helseinstitusjon er 

2. Endringer av bevilgningsforslagene for 
1993 under enkelte kapitler under Sosial
departementet. (Kap. 736 Berg gård, kap. 
7 40 Statens senter for barne- og ung
domspsykiatri, kap. 741 Statens klinikk 
for narkomane.) 
St.prp. L Tillegg 8, ref. S.tid. 1472, Bud
sjett-innst. S. 11. Tillegg l, S.tid. 2145-2146 
(11.12.92). 

n. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Thea Knutzen om offentlige til

skudd til rekonvalesenthjem og kurbad, 
S.tid. 715-729 (29.10.92). 

2. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol
ketrygden for 1992 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. (Folketryg
davgift av arbeidsgivertilskuddet ved 
statssykehusene .) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 45, 
S.tid. 1782-1783 (30.11.92). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ola Røtvei om godkjenning av 

Fagerhaugsenteret i Oppdal kommune 
som opptreningsinstitusjon, S.tid. 711-712 
(28.10. 92). 

2. Sp.spm. fra Steinar Maribo om strid om 
ansvar for drift av Blentenborg Cerebral
paresehjem i Drammen, S.tid. 1267- 1269 
(18.11.92). 

3. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om Møre 
og Romsdal fylkestings vedtak om å av
vikle driften av Haup Behandlingshjem 
for Cerebral Parese i Alesund, S.tid. 3057-
3058 (24.3.93). 

4. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om grup
peplassering av Nordagutu Rehabilite
ringssenter Telemark, S.tid. 4001 
(26.5.93). 
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HELSEPERSONEI. .. L 

Omfatter bl.a.: Apotekere, fysioterapeuter, helsesøstre, hjemmesykepleiere, jordmødre, kiroprak
torer, leger, psykologer, sykehuspersonell, sykepleiere, tannleger. 
Se også: HELSEINSTITUSJONER, HELSEVESEN, SYKEHUS 

1989-90 
I . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 11, S .tid. 1261-1360 
(5.12.89). 
Budsjett-kap.: 

782 Kursvirksomhet og stipendier 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol

ketrygden for 1989 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. (Kap. 782 
Kursvirksomhet og stipendier. Handlings
plan for rekruttering av pleiepersonell.) 
St. prp. 37 , ref. S.tid. 967, Innst. S. 45, S.tid. 
1361- 1362 (5.12.89). 

2. Endringar i statsbudsjettet for 1990 under 
kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsete
nesta m.v. og 2755 Helsetenesta i kommu
nane. (I samanheng med reviderte avtaler 
med Den norske lægeforening, Norske Fy
sioterapeuters Forbund og Norsk Psyko
logforening om takstar og driftstilskot.) 
St.prp. 115, ref. S.tid. 4111, Innst. S. 260, 
S.tid. 4383 (14.6.90). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Holten om arbeidskon

flikten ved regionsykehuset i Tromsø og til
tak for å sikre pasientenes situasjon, S.tid. 
322-323 (8.11.89). 

2. Sp.spm. fra Eli Arnstad om etterutdan
ning for akuttsykepleie vil komme inn un
der samme administrasjon som øvrig et
terutdanning innen sykepleien, S .tid. 
2040-2041 (10.1.90). 

3. Sp.spm. f.::-a Laila Kaland om heving av 
helsepersonellbemanninga ved alders- og 
sjukeheimar, S. tid. 2445-2446 (21.2.90). 

4. Sp.spm. fra Brit Jørgensen, framsatt av Ei
rin Faldet om hvor grensene skal settes 
for antall senger ved private sykehus for å 
unngå negative følger for offentlige syke
hus, S.tid. 2582-2583 (14.3.90). 

5. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å la 
Rjukan sykehus få beholde sin indiske an
estesilege, S.tid. 2933 (4.4.90). 

6. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om bedring 
av dekningen av legespesialister i distrik
ta, S.tid. 3607 (23.5.90). 

7. Sp.spm. fra Tore A . Liltved om arbeidet 
med ny struktur i utdanningen for de jen
tedominerte omsorgsyrkene, og konse
kvenser for hjelpepleierutdannelsen, 
S.tid. 3941 (6.6.90). 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1277-1356 
(6 .12.90). 
Budsjett-kap.: 

724 Statlige stimuleringstiltak for psy
kisk helsevern 

782 Kursvirksomhet og stipendier 

n . Alminnelige saker: 
l. Endringar i statsbudsjettet for 1991 under 

kapitla 2711 diverse tiltak i fylkeshelsete
nesta m.v. og 2755 helsetenesta i kommu
nane. (Lege-, fysioterapeut- og psykoio
goppgjeret.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 4143, Innst. S . 238, 
S.tid. 4370-4371 (20.6.91). 
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ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å for

hindre at pasienter blir behandlet av beru
set helsepersonell ved Haukeland sykehus, 
S.tid. 433-434 (24.10.90). 

2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om opp
rettholdelse av hjelpepleiertjenesten ved 
norske sykehus, S.tid. 726 (21.11.90). 

3. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om en Bodø-le
ge som ønsker å drive konsultasjoner pr. 
brev og telefon, og forholdet til regel verket 
om forsvarlig legevirksomhet, S. tid. 727-
728 (21.11.90). 

4. Sp.spm. fra Tore .A. Liltved, framsatt av 
Eva Finstad om igangsetting av ettårig vi
dereutdanning av hjelpepleiere i opera
sjonsteknikk, S.tid. 2024-2025 (9.1.91). 

5. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om tiltak for å 
bedre bemanningssituasjonen i legetjenes
ten i Troms og Nordland, S.tid. 2237-2238 
(6.2.91). (Jf. sak 11.) 

6. Sp.spm. fra Laila Kaland om sikring av 
eit godt kunnskapsmessig grunnlag for til
sette i helse- og sosialsektoren i samband 
med HVPU-reforma, S.tid. 2238- 2239 
(6.2.91). 

7. Sp.spm. fra Nils O. Galten om styrking av 
legebemanningen ved kvinneklinikken på 
Haukeland sykehus, S.tid. 2598-2599 
(6.3.91). 

8. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om un
dersøking av påstandar om at legemidde
lindustrien driv med «smøring» av legar, 
S.tid. 2706-2707 (13.3.91). 

9. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om legar 
med kommunal avtale som driv private 
konsultasjonar i tillegg, S.tid. 2707-2708 
(13.3.91). 

10. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om tilsetting 
av leger i norske sykehus, som er styrt av 
Den norske lægeforening, S. tid. 2774-2775 
(20.3.91). 

11. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om endringer i 
trygdefinansieringssystemet for leger som 
virkemiddel for å oppnå bedre geografisk 
spredning av leger, S.tid. 3060- 3061 
(17 .4.91). (Jf. sak 5.) 

12. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om autorisa
sjon av kiropraktorer, S.tid. 3062 (17.4.91). 

13. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om avslag 
på opprettelse av en tredje gynekologstil
ling ved Kongsberg sykehus, S. tid. 3063-
3065 (17.4.91). 

14. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om man
gelen på ergoterapeuter i Norge, S.tid. 
3280-3281 (8.5.91). 

15. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om for
slag om omgjøring av hjelpepleierstillin
ger til sykepleierstillinger ved Østfold 
Sentralsykehus i Fredrikstad og flere and
re sykehus, S.tid. 3377-3379 (15.5.91). 

16. Sp.spm. fra Marie Brenden om tiltak for å 
avhjelpe den store mangelen på sykepleie
re innen kommunehelsetjenesten, S.tid. 
3379 (15.5.91). 

1991-92 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1459-1520 
(2.12.91). 
Budsjett-kap.: 

724 Statlige stimuleringstiltak for psy
kisk helsevern 

782 Kursvirksomhet og stipendier 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar i statsbudsjettet for 1992 under 

kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsete
nesta m.v. og 2755 Helsetenesta i kommu
nane. (Lege-, fysioterapeut- og psykolo
goppgjeret.) 
St.prp. 116, ref. S.tid. 4043, lnnst. S. 234, 
S.tid. 4331 (18.6.92). 
(Jf. STATSBUDSJETTET Il, 11 om økte 
egenandeler.) 

DI. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om ei 

kvinne med cerebral parese som er nekta 
godkjenning som hjelpepleiar etter full
førd utdanning, S.tid. 956-957 (20.11.91). 

2. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om sikring av 
nødvendige spesialisttjenester i Distrikts
Norge uten å påføre distriktene store eks
trakostnader, S.tid. 1814-1815 (11.12.91). 

3. Sp.spm. fra Marie Brenden om forsøk med 
6-timersdag med full lønnskompensasjon 
ved en pleieinstitusjon, S.tid. 2141-2142 
(15.1.92). 

4. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om man
gel på kvalifisert helsepersonale innen det 
psykiatriske helsetilbudet i distriktene, 
S.tid. 2215-2216 (29.1.92). 

5. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om ord
ningen med refusjon fra folketrygden til 
privatpraktiserende leger, som fører til 
store geografiske forskjeller, S.tid. 2305-
2306 (5.2.92). 
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6. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om øking i 
kapasiteten ved utdanningsinstitusjonene 
for å øke tilgangen på kvalifisert helseper
sonell, S.tid. 2308-2309 (5.2.92). 

7. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om tiltak 
mot rusmiddelbruk blant helsepersonell 
ved sykehus, S.tid. 2467 (12.2.92). 

8. Sp.spm. fra Terje Nyberget om godkjen
ning av jordmorutdanning i Norge, S.tid. 
3693-3694 (20.5.92). 

9. Sp.spm. fra Thea Knutzen om prioritering 
av pasienter med kroniske revmatiske li
delser ved dekking av behovet for spesia
lister, S.tid. 3937-3938 (10.6.92). 

10. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om ubesat
te psykologstillinger i Østfold, S.tid. 3941-
3943 (10 .6.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 26. april 1985 nr. 21 om ut

danningsstøtte til elever og studenter. (Et
tergivelse av studielån for leger i utvalgte 
kommuner utenfor Finnmark og Nord
Troms.) 
Ot.prp. 15, ref. O. tid. 143, lnnst. O. 22, O.tid. 

190-191 {13.12.91), Besl. O. 25, L.tid. 19 
(19.12.91). Lov av 20. desember 1991. 

2. Endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om 
sykehus m.v. og visse andre lover. (Syke
husloven - meldeplikt ved personskade; 
kvakksalverloven- utenlandske kiroprak
torers rett til å ta syke i kur; lov om psy
kisk helsevern - refusjon for det offentli
ges utgifter i pasientens dødsbo, opphe
velse.) 
Ot.prp. 33, ref. O.tid. 276, Innst. O. 45, O. tid. 
410-414 {31.3.92), Besl. O. 67, L.tid. 42-43 
(9.4.92). Lov av 30. april1992. 

3. Endringer i: l. Lov 17. juni 1966 nr. 12 om 
folketrygd. 2. Lov 19. juni 1969 nr. 57 om 
sykehus m.v. 3. Lov 19. november 1982 nr. 
66 om helsetjenesten i kommunene. (An
svar for syketransport og skyss av helseper
sonell). 
Ot.prp. 39, ref. O. tid. 302, lnnst. O. 65, O. tid. 
612-615 (2.6.92). 
(Etter debatt om anmodning om tilbake
sendelse av innst. til komite, bifaltes den
ne etter forslag fra presidenten med 50 
mot 29 stemmer.) 
(Jf. IV, 2 for 1992-93) 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1722-1780 
(30.11.92). 
Budsjett-kap.: 

705 Kursvirksomhet og stipendier 
7 43 Statlige stimuleringstiltak for psy-

kisk helsevern 
(l forslag fra A, SV og Sp om bortfall av 
trygderefusjon til spesialister etablert et
ter 10.10.92, bifalt.) 

11. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Marie Lovise Widnes pva. SV 

oversendt fra Odelstinget 13. november 
1992: «Det henstilles til Regjeringen å 
fremme forslag om en samordning av sy
ketransporten med basis i stedlige og re
gionale trygdekontorer.» 
S.tid. 1780 (30.11.92) og sendt Regjeringen. 
(Jf. IV, 2.) 

2. Forslag fra Magnar Sortåsløkken og Marie 
Lovise Widnes om lovpålagt basisutdan
nelse for ambulansepersonell. 
Dok. 8:43 (1991-92), ref. S .tid. 3946 (1991-
92), Innst. S. 117, S.tid. 3498-3503 (29.4.93). 
(Forslaget ikke bifalt. Komiteens forslag 

til vedtak om etablering av hensiktsmes
sig opplæring i alle fylker bifalt.) 

3. Endringar i statsbudsjettet for 1993 under 
kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsete
nesta m .v. og 2755 Helsetenesta i komm
munane. (Lege-, fysioterapeut- og psyko
logoppgjeret.) 
St.prp. 96, ref. S.tid. 4501, Innst. S. 245, 
S .tid. 4900- 4904 (18.6.93). 

4. Forslag fra Magnar Sortåsløkken og Marie 
Lovise Widnes om å be Regjeringen frem
me forslag om midlertidig lov om stillings
stopp for leger. 
(Vedlegg til innst. : Svarbrev av 7 .6.93 fra 
Sosialdepartementet, helseministeren, til 
sosialkomiteen.) 
Dok. 8:29, ref. S .tid. 3843, lnnst. S. 244, 
S.tid. 4900-4904 (18.6.93) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om lovlighe

ten av at firmaer driver privat arbeidsfor
midling av leger i Norge, S.tid. 2424-2425 
(20.1.93). 

IV. Lovsaker: 
l . Lov om legemidler m .v. og om endringer i 

visse andre lover som følge av EØS-avta-
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len. (Endr. i lover vedr. helsepersonell -
hjemmel til godkjenning av utdanning fra 
annet land.) 
Ot.prp. 70 (1991-92), ref. O.tid. 567 (1991-
92), Innst. O. 8, O.tid. 120-137 (13.11.92), 
Besl. O. 19, L.tid. 7 (16.11.92). Lov av 4. de
sember 1992. 

2. l. Lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd. 2. 
Lov 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. 3. 
Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetje-

Helsepersonell 

nesten i kommunene. (Ansvar for syke
transport og skyss av helsepersonell). 
Ot.prp. 39 (1991-92), ref. O.tid. 302 (1991-
92), Innst. O. 65 (1991- 92),11, O.tid. 140-154 
(13.11.92) og avvist. 
(l forslag fra A om lovendringer avvist. l 
forslag fra Marie Lovise Widnes sendt 
Stortinget - se Il, l.) 
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HELSEVESEN 

Omfatter bl.a .: Ambulansevirksomhet, apotek, egenbetaling, folketannrøkt, fylkeshelsetjenesten, 
Giftinformasjonssentralen, gjestepasientordning, helseberedskap, Helsedirektoratet, helseplan, 
kommunehelsetjenesten, legehjelp, legemiddelloven, medisiner, Norsk Medisinaldepot, odontolo
gi, pasientforsikring, Statens legemiddelkontroll, tannlegevesen, transplantasjonsloven, vente
listegaranti. 
Se også: FOLKEHELSE, HELSEINSTITUSJONER, HELSEPERSONELL, SYKDOMMER, 
SYKEHUS 

1989-90 

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

1990 vedkommende Sosialdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S . 11, S.tid. 1261-1360 
(5.12 .89). 
Budsjett-kap.: 

700 3700 Helsedirektoratet 
701 Forsøks- og effektiviseringsvirk-

somhet 
717 3717 Helsetjenesten pd Svalbard 
719 Andre utgifter 
750 3750 Fylkeslegekontorene m.fl . 
753 Statens legemiddelkontroll 
754 Giftinformasjonssentralen 
755 Apotekvesenet 
756 Apotekavgiftsfondet 
797 Helsemessig beredskap 

2480 Rikshospitalets apotek 
2481 Radiumhospitalets apotek 
2710 Tilskudd til helse- og sosialtjenes

ten i fylkeskommunene 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten 

m .v. 
2750 Legehjelp m .v . 
2751 Medisiner m .v. 
2752 Refusjon av egenbetaling 
2755 Helsetjeneste i kommunene 
2760 Rammetilskudd til helse- og sosial-

tjenesten i kommunene 
2790 Andre helsetiltak 
(2 forslag fra Thea Knutzen pva. H, FrP, 
KrF og Sp, bifalt.) 

2. Forlengelse av ordningen med behand
lingsreiser til utlandet. (For voksne pasi
enter med revmatiske sykdommer og pso
riasis og barn med astma/allergi og kronis
ke lungesykdommer i Igalo, Jugoslavia og 
Lanzarote, Spania.) 

St.prp. l. Tillegg 9, ref. S .tid. 967 , Budsjett
innst. S. 11. Tillegg l , S .tid. 1261-1360 
(5.12.89) . 

Il. Alminnelige saker: 
l. Egenbetaling i helse- og sosialtjenesten. 

St.meld. 17. 
(Trukket tilbake ved St.meld. 21.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Tilbaketrekning <\V St.meld. nr. 17 (1989-
90) om egenbetaling i helse- og sosialtje
nesten. 
St.meld. 21, ref. S.tid. 264, Innst. S . 12, 
S .tid. 317 (7 .11.89). 

3. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol
ketrygden for 1989 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. (Kap. 719 
Andre utgifter, bev. til tiltak mot HIV
smitte, stimuleringstiltak for å øke antall 
hofteoperasjoner.) 
St. prp. 37, ref. S.tid. 967, Innst. S. 45, S.tid. 
1361- 1362 (5 .12.89). 

4. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1989. (Omgrupperinger- Oversikt over til
leggsbevilgninger vedtatt i løpet av året, 
og over folketrygdens utgifter og inntek
ter. Økt inntektsunderskudd.) 
St. prp. 38, ref. S.tid. 967, Innst. S . 50, S.tid. 
1362- 1363 (5.12 .89). 

5. Tilleggsbevilgning til statens andel i ny
bygg for Medisinsk-Teknisk Forsknings
senter i Trondheim. 
St.prp. 32, ref. S.tid. 651, Innst. S. 48, S .tid. 
1540 (7.12 .89). 

6. Endring av bevilgningen under kap. 2760 
Rammetilskudd til helse- og sosialtjenes
ten i kommunene i statsbudsjettet for 
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1990. (300 mill. kroner til styrking av eldre
omsorgen.) 
St.prp. 72, ref. S.tid. 2659, Innst. S. 129, 
S .tid. 2984- 3017 (5.4.90). 
(3 forslag ikke bifalt. Komiteens innst. om 
til sammen l milliard kroner bifaltes med 
68 mot 40 stemmer.) 

7. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Sosialdepartementets forvaltning av 
statens eierinteresser i Norsk Medisinalde
pot og Medisinsk Innovasjon Rikshospita
let i 1988. 
Ref. S.tid. 2037, Innst. S . 153, S.tid. 3461-
3462 (15.5.90). 

8. Røynsler med lova om helsetenesta i kom
munane. (Lov av 19. november 1982 nr. 66) 
(Vedlegg: l. Fylkeslegenes medisinalmel
dinger 1988- Helsedirektoratets sammen
drag- kommunehelsetjenesten. 2. Notat 
frå Helsedirektoratet om legetjenesten. 3. 
Kommunehelsetjenestens fem første år, 
Tor Inge Romøren.) 
St.meld. 36, ref. S.tid. 2925, Innst. S . 219, 
S.tid. 3972- 3996 (7 .6.90). 
(7 forslag fra SV - ingen bifalt.) 

9. Forslag fra Magnar Sortåsløkken og Marie 
Lovise Widnes om lovfesta rettigheter for 
eldre. 
Dok. 8:10, ref. S.tid. 2136, Innst. S. 218, 
S .tid. 3972-3996 (7.6.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

10. Egenbetaling i helse- og sosialtjenesten. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1988:7 Egenbeta
ling i helse- og sosialsektoren. Leder Matz 
Sandman.) 
St.meld. 44, ref. S.tid. 3339, Innst. S. 217, 
S.tid. 3996-4015 (7.6.90). 
(2 forslag fra SV- ingen bifalt.) 

11. Endringar i statsbudsjettet for 1990 under 
kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsete
nesta m.v. og 2755 Helsetenesta i kommu
nane. (I samanheng med reviderte avtaler 
med Den norske lægeforening, Norske Fy
sioterapeuters Forbund og Norsk Psyko
logforening om takstar og driftstilskot.) 
St.prp. 115, ref. S.tid. 4111, Innst. S . 260, 
S.tid. 4383 (14.6.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om be

vilgning av midler til kjøp av private syke
hjemsplasser i Bergen, S. tid. 272 (1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen om 
tillatelse for Ring medisinske senter til å 
drive privat sykehus, S .tid. 323-324 
(8.11.89). 

3. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om endring 
av ordningen med prisavtalerefusjon for 
brystprotese, S.tid. 325-326 (8.11.89). 

16 

4. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen, 
framsatt av Eirin Faldet om det skal innfø
res egenbetaling for sykehusmat, S.tid. 
346-347 (15.11.89). 

5. Sp.spm. fra Eli Arnstad om hvorfor tann
helsetjenesten ikke er med i plan for utvik
lingsprosjekter innen det forebyggende 
helsearbeidet, S.tid. 2039-2040 (10.1.90). 

6. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om prioritering 
av ofre for voldshandlinger når samfunnet 
setter inn krisepsykiatrisk hjelp, S.tid. 
2078-2079 (17 .1.90). 

7. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om å 
skape nye arbeidsplasser gjennom løsing 
av oppgaver innen helsesektoren, S. tid. 
2151-2152 (24.1.90). 

8. Sp.spm. fra Steinar Maribo, framsatt av 
John Ingolf Alvheim om tiltak for at syke 
skal kunne få behandling av det offentlige 
helsevesen uten å måtte stå i operasjonskø, 
S.tid. 2203 (31.1.90). 

9. Sp.spm. fra Lodve Solholm om å pålegge 
Møre og Romsdal fylkeskommune å be
nytte Feiringklinikken for å redusere køen 
for hjerteoperasjoner, S.tid. 2578-2579 
(14.3.90). 

10. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om styrking 
av den offentlige innsats ved forebygging 
og forskning av krybbedød, S.tid. 2579-
2580 (14.3.90). 

11. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhom om til
tak for at en 36-årig kvinne skal kunne få 
utført hjertetransplantasjon ved et engelsk 
sykehus, S.tid. 2582 (14.3.90). 
(Jf. sak 13.) 

12. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om alder 
under 70 år skal være et kriterium for å få 
hjerteoperasjon ved Rikshospitalet, S .tid. 
2669-2670 (21.3.90). 

13. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhom om å få 
en norsk kvinne med livstruende hjerte
sykdom inn på venteliste for mottak av or
ganer, S.tid. 2670-2671 (21.3 .90). 
(Jf. sak 11.) 

14. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om økte 
bevilgninger til fylkeskommunene til psy
kiatrisk hjelp til HVPU-klienter som over
føres til kommunene, S.tid. 2933-2934 
(4.4.90). 

15. Sp.spm. fra Eirin Faldet om uttalelse om 
at Helsedirektoratet bør nedlegges fordi 
det samme arbeidet også utføres i departe
mentet, S.tid. 3401 (9.5.90). 

16. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om å stoppe 
bruk av giftstoffer som er ulovlige å bruke i 
bolighus til sprøyting mot maur og hus
bukk, S.tid. 3405-3406 (9.5.90). 

l 7. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om føre
skriftene om medisinsk nødmeldeteneste 
kan gje rom for at vaktsentralar som fun-
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gerer godt, kan halde fram, S .tid. 3604-
3605 (23.5.90). 

18. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om behandling 
av anke på avslag på søknad fra Askerkli
nikken om etablering av privat sykehus, 
S.tid. 3698-3699 (30.5.90). 

19. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
støtte til drift av Vensmoen sentralinstitu
sjon for HVPU, Nordland, som rehabilite
ringssenter for trafikkskadde, S .tid. 3919-
3920 (6.6.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 11, S .tid. 1277-1356 
(6 .12.90). 
Budsjett-kap.: 

604 Frivillige organisasjoner 
700 3700 Helsedirektoratet 
701 Forsøks- og effektiviseringsvirk-

somhet 
717 3717 Helsetjenesten på Svalbard 
719 3719 Andre utgifter og inntekter 
750 3750 Fylkeslegekontorene m.fl. 
753 Statens legemiddelkontroll 
754 Giftinformasjonssentralen 
755 Apotekvesenet 

3756 Apotekavgiftsfondet 
760 Fylkeskommunenes helse- og sosi-

al tjeneste 
761 Kommunenes helse- og sosialtjenes-

te 
797 Helsemessig beredskap 

2480 Rikshospitalets apotek 
2481 Radiumhospitalets apotek 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten 

m.v. 
2750 Legehjelp m.v. 
2751 Medisiner m.v. 
2752 Refusjon av egenbetaling 
2755 Helsetjeneste i kommunene 
2790 Andre helsetiltak 
(2 forslag fra H , KrF og Sp, og l forslag fra 
H, FrP, KrF og Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene under pro

gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1990. (Omgrupperinger- Oversikt over til
leggsbevilgninger vedtatt i løpet av året, 
og over Folketrygdens utgifter og inntek
ter. Økt inntektsunderskudd.) 
St.prp. 25, ref. S.tid. 770, Innst. S . 51, S .tid. 
1356- 1357 (6.12.90). 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Sosialdepartementets forvaltning av 
statens eierinteresser i Norsk Medisinalde
pot og Medisinsk Innovasjon Rikshospita
let i 1989. 

Ref. S.tid. 1192, Innst. S. 82, S.tid. 2542 
(21.2.91). 

3. Forslag fra John Alvheim om en plan for å 
sikre et pasientstyrt helsevesen. 
Dok. 8:54, ref. S.tid. 4137 (14.6.91), og ved
tatt ikke behandlet av dette Storting. 

4. Endringar i statsbudsjettet for 1991 under 
kapitla 2711 diverse tiltak i fylkeshelsete
nesta m.v. og 2755 helsetenesta i kommu
nane. (Lege-, fysioterapeut- og psykolo
goppgjeret.) 
St.prp. 101, ref. S .tid. 4143, Innst. S . 238, 
S.tid. 4370- 4371 (20.6.91). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om Høy

esteretts dom i Austestad-saken, og tiltak 
for å få kommunene til å innfri sine for
pliktelser til å gi nødvendig hjelp i hjem
met for dem som har behov for det, S.tid. 
68-69 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om å sikre 
bedre geografisk spredning av tannleger 
til utkantdistrikter, S .tid. 69-70 (10 .10.90). 

3. Sp.spm. fra Laila Kaland om betre råd
gjeving til eldre om riktig bruk av medi
sin, S.tid. 70-71 (10.10 .90). 

4. Sp.spm. fra Roger Gudmundseth om å få 
prisfastsettelsen på norskproduserte medi
siner mer i samsvar med prisene på uten
landske markeder, S.tid. 72-73 (10.10.90). 

5. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om å oppfylle 
ventelistegarantien ved Regionsykehuset i 
Trondheim som har venteliste for hofteope
rasjoner, S.tid. 429-430 (24 .10.90). 

6. Sp.spm. fra Ingebjørg Karmhus om men
nesker som er blitt påført helseskade gjen
nom såkalt helbredelsesvirksomhet, og til
tak for å rydde opp i dette, S . tid. 434-435 
(24.10.90). 

7. Sp.spm. fra Erik Dalheim, framsatt av Ase 
Klundelien om Sosialdepartementet som 
har nektet Buskerud fylkeskommune å 
kjøpe en magnettomograf til Buskerud 
sentralsykehus for penger innsamlet av 
Aksjon K.reftkamp, S .tid. 436-437 
(24.10 .90). 

8. Sp.spm. fra Oddmund H. Hammerstad om 
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åpen konkurranse mellom flere selskap 
om statlige midler til informasjonstekrr,o
logi i helsesektoren, S.tid. 441-442 
(24.10.90). 

9. Sp.spm. fra Marie Brenden om å sikre til
strekkelig oppbygging av et smertebe
handlingstilbud, S.tid. 725-726 (21.11.90). 

10. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om Høy
esteretts dom i Austestad-saken, og tiltak 
for å få kommunene til å innfri sine for
pliktelser til å gi nødvendig hjelp i hjem
met for dem som har behov for det, S.tid. 
727 (21.11.90). 

11. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om en Bodø-le
ge som ønsker å drive konsultasjoner pr. 
brev og telefon, og forholdet til regelverket 
om forsvarlig legevirksomhet, S. tid. 727-
728 (21.11.90). 

12. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om opp
heving av ordninga med monopol på medi
sinomsetninga i Norsk Medisinaldepot 
som eit ledd i EF-tilpassinga, S.tid. 728-729 
(21.11.90). 

13. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om konflikt 
om prioritering av grupper for tannbe
handling m~llom distriktstannlegen og 
fylket og overtannlegen i Ofoten, S. tid. 
2026-2027 (9.1.91). 

14. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim, framsatt 
av Inger- Marie Ytterhorn om tiltak over
for Sogn og Fjordane fylkeskommune slik 
at en nyresyk kvinne kan få dialyse på 
hjemstedet, S.tid. 2027-2028 (9.1.91). 

15. Sp.spm. fra Kari Helliesen om forskning 
om årsakene til krybbedød, S.tid. 2065-
2066 (16.1.91). 

16. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om eit 
lovverk som hindrar nye tilfelle av kvikk
sølvforgiftningar etter amalgamfyllingar, 
S.tid. 2066-2067 (16.1.91). 

17. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om den kritis
ke bemanningssituasjonen i primærhelse
tjenesten i deler av Troms og Nordland, 
S.tid. 2069-2070 (16.1.91). 

18. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om tiltak for å 
bedre bemanningssituasjonen i legetjenes
ten i Troms og Nordland, S.tid. 2237-2238 
(6.2.91). (Jf. sak 32.) 

19. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om gjennom
gang av arbeidsoppgavene til helseavde
lingen i Sosialdepartementet i sammen
heng med Helsedirektoratet, med sikte på 
ny organisasjonsstruktur, S.tid. 2242-2243 
(6.2.91). 

20. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om rask be
handling av søknad om nytt filialapotek 
ved Sarpsborg sykehus, S.tid. 2365-2366 
(13.2.91). 

21. Sp.spm. fra Tove Kari Viken on1 bruk av 
det uregistrerte legemiddelet Roaccutan 

som har gitt store bivirkninger, S. tid. 
2497-2498 (20.2.91). 

22. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken, fram
satt av Marie Lovise Widnes om konse
kvenser av en EØS-avtale for Norsk Medi
sinaldepots rolle og for behovsprøving av 
medisiner, S. tid. 2499-2500 (20.2.91). 

23. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om en sen
tral barnehageplan og helse- og sosialplan 
i Oslo kommune, S. tid. 2574-2575 (6.3.91). 

24. Sp.spm. fra Roger Gudmundseth om ut
vikling av rutiner for innsamling og bruk 
av returmedisiner, S.tid. 2595-2596 (6.3.91). 

25. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om un
dersøking av påstandar om at legemidde
lindustrien driv med «smøring» av legar, 
S.tid. 2706-2707 (13.3.91). 

26. Sp.spm. fra Anne Aakervik om tiltak mot 
dårlig inneklima og sykdommer som følge 
av dette, S.tid. 2762- 2763 (20.3.91). 

27. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om egen
betalingsreglene for pasienter i psykiatris
ke sykehjem, i forbindelse med ny lov om 
psykisk helsevern, S.tid. 2776-2777 
(20.3.91). 

28. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om for
søksprosjekt med psykiatriske pasienter 
som var delfinansiert av CIA og det ameri
kanske forsvarsdepartement, S.tid. 2897-
2898 (10.4.91). 

29. Sp.spm. fra Thea Knutzen om en lands
dekkende plan for helsetjeneste for den sa
miske befolkning, S.tid. 2901 (10.4.91). 

30. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim, framsatt 
av Inger- Marie Ytterhorn om reaksjoner 
overfor de fylkeskommuner som neglisje
rer ventelistegarantien, S.tid. 2902-2903 
(10.4.91). 

31. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om mulighe
ter for norsk medisinalindustri til å delta i 
utvikling av nye medisiner etter innføring 
av prinsippet om bruk av billigste syno
nympreparater, S.tid. 2903-2904 (10.4.91). 

32. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om endringer i 
trygdefinansieringssystemet for leger som 
virkemiddel for å oppnå bedre geografisk 
spredning av leger, S.tid. 3060- 3061 
(17.4.91). (Jf. sak 18.) 

33. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om 
Sør-Trøndelag fylkeskommunes avtale 
med Sverige om hjerteoperasjoner på 
svenske pasienter, S. tid. 3063-3065 
(17.4.91). 

34. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om av
taler med svenske sykehus om operasjoner 
på norske borgere som står i sykehuskø, 
S.tid. 3098 (24.4.91). 

35. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om opp
følging a~ Helsedirektoratets utredning 
om de små sykehusene, S.tid. 3376-3377 
(15.5.91). 
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36. Sp.spm. fra Marie Brenden om tiltak for å 
avhjelpe den store mangelen på sykepleie
re innen kommunehelsetjenesten, S .tid. 
3379 (15.5.91). 

37. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om initia
tiv til støtte til fortsatt drift av Norsk Pasi
entforening, S. tid. 3399- 3400 (22.5.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 19. november 1982 nr. 66 

om helsetjenesten i kommunene og lov av 
5. juni 1964 nr. 2om sosial omsorg. (Egen-

betaling for hjemmesykepleie, hjemme
hjelp og korttidsopphold ved institusjon.) 
Ot.prp. 24, ref. O.tid. 301, Innst. O. 40, O.tid. 
363-379 {29.4.91), Besl. O. 46, L.tid. 21 
(7 .5.91). Lov av 31. mai 1991. 
(l forslag i Lagtinget- ikke bifalt.) 

2. Lov om forsøk med listepasientsystem 
kommunehelsetjenesten. 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 459, Innst. O. 84, O.tid. 
629-645 (13.6.91), Besl. O. 81, L.tid. 33 
(17 .6.91). Lov av 4. juli 1991. 
(l forslag fra FrP i Odelstinget og l forslag 
fra H, FrP og KrF i Lagtinget- ikke bifalt.) 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 11, S .tid. 1459-1520 
(2 .12.91). 
Budsjett-kap.: 

604 Frivillige organisasjoner 
700 3700 Helsedirektoratet 
701 

717 
719 
750 
753 
754 
755 

760 

761 

779 
797 

2480 
2481 
2711 

3717 
3719 
3750 

3756 

Forsøks- og effektiviseringsvirk
somhet 
Helsetjenesten pd Svalbard 
Andre utgifter og inntekter 
Fylkeslegekontorene m.fl. 
Statens legemiddelkontroll 
Giftinformasjonssentralen 
Apotekvesenet 
Apotekavgiftsfondet 
Fylkeskommunenes helse- og sosi
altjeneste 
Kommunenes helse- og sosialtjenes
te 
Nemnd for bioteknologi 
Helsemessig beredskap 
Rikshospitalets apotek 
Radiumhospitalets apotek 
Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten 
m.v. 

2750 Legehjelp m .v. 
2751 Medisiner m.v. 
2752 Refusjon av egenbetaling 
2755 Helsetjeneste i kommunene 
2790 Andre helsetiltak 

2. Endringer av bevilgningsforslagene for 
1992 under enkelte kapitler under Sosial
departementet og Justisdepartementet. 
(Kap. 710 Rikshospitalet, redusert bev.; 
kap. 760 Fylkeskommunenes helse- og so
sialtjeneste; kap. 761 Kommunenes helse
og sosialtjeneste; kap. 2600 Trygdeetaten; 
kap. 2480 og 2481, nye stillinger ved Riks
hospitalets og Radiumhospitalets apotek.) 

St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 11. Tillegg l, S .tid. 1832-1833 
(12 .12.91). 

Il. Alminnelige saker: 
l . lnterp. fra Fridtjof Frank Gundersen om 

viderebehandling av hjelpeløse ferdigbe
handlete sykehuspasienter. 
S.tid. 378-385 (31.10.91). 

2. Forslag fra John Alvheim om en plan for å 
sikre et pasientstyrt helsevesen. 
Dok. 8:54 (1990-91), ref. S .tid. 32, Innst. S . 
12, S.tid. 685-689 (8.11.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

3. Endringer i statsbud~jettet for 1991 under 
enkelte kapitler under Sosialdepartemen
tet m.v. (Kap. 701, 719, 760, 761.) 
St.prp. 29, ref. S .tid. 846, Innst. S. 62, S.tid. 
1833- 1836 (12.12 .91). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

4. Endringer i bevilgninger under program
områdene 29. Sosiale formål, 30. Helsevern 
og 33. Arbeidsliv i statsbudsjettet for ter
minen 1991. (Omgrupperinger - oversikt 
over tilleggsbevilgninger vedtatt i løpet av 
året, og over Folketrygdens utgifter og 
inntekter.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 846, Innst. S. 63, S.tid. 
1836-1840 (12.12.91). 

5. lnterp. fra Eva R. Finstad om en vurdering 
av behovet for Sentralkartoteket for alvor
lig sinnslidende (Psykoseregisteret). 
S .tid. 2409-2423 (10.2.92). 
(l forslag fra Eva R. Finstad sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

6. lnterp. fra Grete Knudsen om avanserte 
blodtester og åpenhet omkring denne type 
forskning. 
S.tid. 2668-2684 (20.2.92). 
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7. Interp. fra Marie Lovise Widnes om bruk 
av amalgam som tannfyllstoff. 
S.tid. 3570-3583 (14.5.92). 
(5 forslag fra Marie Lovise Widnes sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT!.) 

8. Forslag fra Jan Erik Fåne og Øystein Hed
strøm om å innføre et fritt prisfastsettings
system som skal sikre reell konkurranse 
for privatpraktiserende tannleger. 
Dok. 8:22, ref. S .tid. 2843, Innst. S . 173, 
S .tid. 3845-3850 (4.6.92). 
(Forslaget med tilslutning fra H, ikke bi
falt.) 

9. Endringar i statsbudsjettet for 1992 under 
kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsete
nesta m .v. og 2755 Helsetenesta i kommu
nane. (Lege-, fysioterapeut- og psykolo
goppgjeret.) 
St.prp. 116, ref. S.tid. 4043 , lnnst. S . 234, 
S.tid. 4331 (18.6.92). 

10. Forslag fra Marie Lovise Widnes pva. SV 
oversendt frå Odelstinget 15. juni 1992 : 
«Stortinget ber Regjeringa kome tilbake 
med ein ny modell for statleg helseforvalt
ning i samband med budsjettet til haus
ten.» 
S .tid. 4359 (19.6.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

11. Interp. fra Marie Lovise Widnes om tiltak 
for å hindre at FN-soldater får varige psy
kiske problem. 
S.tid. 4491-4498 (22.9.92). 
(2 forslag fra Marie Lovise Widnes sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

12. Interp. fra Borghild Røyseland om priori
teringer innen helsevesenet. 
S.tid. 4513-4527 (23.9.92). 
(2 forslag fra Borghild Røyseland pva. KrF 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Helga Haugen om miljøavgift 

på batterier for høreapparatbrukere. 
(Trukket tilbake), S.tid. 43 (9.10.91). 

2. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om tiltak 
for at ventelistegarantien skal virke etter 
intensjonene, S.tid. 242-243 (16.10.91). 

3. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
uttalelse fra Akershus fylkesting om at fyl
keskommunen ikke er i stand til å oppfyl
le ventelistegarantien, S .tid. 243-244 
(16.10.91). 

4. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om min
sking av ventetid og kostnader ved opera
sjonar på blødarar, S.tid. 373-374 
(30.10.91). 

5. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om bedring av 

situasjonen for pasienter som venter på å 
få foretatt hjertetransplantasjoner, S . tid. 
952-953 (20.11.91). 

6. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om anled
ning for Stortinget til å drøfte omorganise
ringen av Sosialdepartementet og Helsedi
rektoratet, S.tid. 954-955 (20.11.91). 

7. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om for
håndsgodkjenning ved trygdekontoret av 
bruk av kolesterolsenkende midler, S.tid. 
956 (20.11.91). 
(Jf. sak 31.) 

8. Sp.spm. fra Thea Knutzen om prøveord
ning med økt behandlingskapasitet finan
siert ved sykepenger, S.tid. 
958-959 (20.11.91). 

9. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om fortsatt 
finansiering etter 1993 av stillinger innen 
kommunal omsorgstjeneste, S.tid. 1294-
1295 (27 .11.91). 

10. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om øking 
i antall pasienter i ventelistegarantikøen, 
S.tid. 1298-1299 (27 .11.91). 

11. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om særfra
drag for store sykdomsutgifter til behand
ling i Budapest for en person med cerebral 
parese, S .tid. 1610-1611 (4.12.91). 

12. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
flytting av Apotekernes Fællesindkjøp AlS 
fra Bodø, S .tid. 1611-1612 (4.12.91). 

13. Sp.spm. fra Kari Helliesen om hvorfor 
Norge ikke er med i Eurotransplant, S .tid. 
1612 (4.12.91). 

14. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om ein 
representant for eit legemiddelfirma som 
er engasjert for å utgreie den framtidige 
kontrollen med legemiddel i Noreg, S.tid. 
2088-2090 (8.1.92). 

15. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om kon
krete tiltak for å hindre ytterligere oppløs
ning av velferdssamfunnet, S . tid. 2469-
2471 (12.2 .92). 

16. Sp.spm. fra Thea Knutzen om sykehusenes 
adgang til å innhente anbud på medisiner 
på bakgrunn av Prisdirektoratets uttalel
se, S.tid. 2472-2473 (12.2.92). 

17. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om løy
ving av midlar til forsking på krybbedød, 
S.tid. 2474-2475 (12.2.92). 

18. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om re
duksjon i tjenestene til Statens legemid
delkontroll før vedtak om omorganisering, 
S.tid. 2717-2718 (26.2.92). 

19. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om fjer
ning av husmorvikar-ordningen og benyt
telse av sykemelding for den andre ekte
fellen i stedet, S.tid. 2782-2783 (11.3 .92). 

20. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om høye 
egenandeler i en tid med dårlig økonomi, 
noe som kan føre til at sykdommer blir 
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oppdaget for sent, S.tid. 2785-2786 
(11.3.92). 

21. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om å fyl
gje vanleg praksis med utlysing og anbod 
ved skiping av fullverdig luftambulanse
tilbad i Førde, S.tid. 2787 (11.3.92). 

22. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om barne
dødsfall etter bruk av bedøvelsesmiddelet 
Diprivan ved Østfold Sentralsykehus, 
S.tid. 2882-2884 (18.3.92). 

23. Sp.spm. fra Syver Berge om oppretthal
ding av den lokale vaktsentraltenesta, 
S.tid. 2934-2935 (25.3.92). 

24. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om manglende 
offentlig dekning for private ryggopera
sjoner utført i Sverige, S. tid. 2944-2946 
(25.3.92). 
(Jf. neste sak.) 

25. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om med hvil
ken rett det offentlige kan nekte folk utbe
taling fra folketrygden, når disse trenger 
nødvendige operasjoner, S.tid. 2946-2947 
(25.3.92). 
(Jf. forrige sak.) 

26. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om løyve etter 
samferdselsloven § 7 for kjøregodtgjørelse 
til støttekontakter og hjemmesykepleiere, 
S.tid. 3086-3087 (1.4.92). 

27. Sp.spm. fra Terje Nyberget om offisielle 
tall for pasienter i sykehuskø, og tiltak for å 
avhjelpe situasjonen, S.tid. 3089-3090 
(1.4.92). 

28. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om fjer
ning av gjestepasientordningen og åpne 
grensene mellom fylkeskommunene når 
det gjelder sykehusbehandling, S.tid. 
3093-3094 (1.4.92). 

29. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å sikre 
at prisfordelen skal komme pasienten til 
gode når tannleger kjøper tanntekniske 
arbeider til halv pris fra asiatiske land, S. 
tid. 3184-3185 (8.4.92). 

30. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om Oslo le
gevakts kartlegging atJ whiplash-skadde 
hvor de som deltar er valgt fordi de er for
sikret i et av de forsikringsselskapene som 
finansierer undersøkelsen. (Trukket tilba
ke), S.tid. 3196 (8.4.92). 

31. Sp.spm. fra Solveig Sollie om godtgjørelse 
fra folketrygden for utgifter til kolesterol
senkende legemidler, S.tid. 3366-3367 
(29.4.92). 
(Jf. sak 7.) 

32. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om fri
tak for kosmetikkavgift på salver for psori
atikere og andre allergipasienter, S.tid. 
3470-3471 (6.5.92). 

33. Sp.spm. fra Karin Lian om forbud mot le
gemiddelet Roaccutan på grunn av mulige 
bivirkninger, S.tid. 3471-3472 (6.5.92). 

34. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om dek
king av utgifter til tannimplantering fra 
Rikstrygdeverket, S.tid. 3472-3473 (6.5.92). 

35. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om sammen
heng mellom utvikling av kreft og bruk av 
vitamin K hos nyfødte, S. tid. 354 7 
(13.5.92). 

36. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om eige
nandelar på heimesjukepleie for psykia
triske pasientar, S.tid. 3690-3691 (20.5.92). 

37. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om å sikre drif
ten av organisasjonen Leve Videre året ut, 
S.tid. 3788-3789 (27 .5.92). 

38. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om for
sikringsselskapet Vesta og Volvat Medi
sinske Senter som sikrar behandling til 
folk i høge stillingar utanom helsekøane, 
S.tid. 3835-3836 (3.6.92). 

39. Sp.spm. fra Annelise Høegh om trygder
efusjon til Oslo Legevisitt AlS, S.tid. 3836-
3837 (3.6.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om 

sykehus m.v. og visse andre lover. (Syke
husloven - meldeplikt ved personskade; 
kvakksalverloven- utenlandske kiroprak
torers rett til å ta syke i kur; lov om psy
kisk helsevern - refusjon for det offentli
ges utgifter i pasientens dødsbo, opphe
velse.) 
Ot.prp. 33, ref. O.tid. 276, Innst. O. 45, O.tid. 
410-414 (31.3.92), Besl. O. 67, L.tid. 42-43 
(9.4.92). Lov av 30. april1992. 

2. Endringer i: l. Lov 17. juni 1966 nr. 12om 
folketrygd. 2. Lov 19. juni 1969 nr. 57 om 
sykehus m.v. 3. Lov 19. november 1982 nr. 
66 om helsetjenesten i kommunene. (An
svar for syketransport og skyss av helseper
sonell). 
(Jf. IV, 2 for 1992-93) 
Ot.prp. 39, ref. O.tid. 302, lnnst. O. 65, O.tid. 
612-615 (2.6.92). (Etter debatt om anmod
ning om tilbakesendelse av innst. til komi
te, bifaltes denne etter forslag fra presi
denten med 50 mot 29 stemmer.) 

3. Endringer i lov av 30. mars 1984 nr. 15om 
statlig tilsyn med helsetjenesten og i enkel
te andre lover. (Omorganisering av den 
statlige helseforvaltning. Opprettelse av 
Statens Helsetilsyn.) (Vedlegg: Gjennom
gang av den statlige helseforvaltning med 
forslag til organisasjonsmessige endrin
ger.) 
Ot.prp. 43, ref. O.tid. 302, Innst. O. 88, O.tid. 
969-993 (15.6.92), Besl. O. 129, L.tid. 72-73 
(19.6.92). Lov av 30. juli 1992. 
(l forslag fra SV sendt Stortinget (ikke bi
falt). l forslag i Lagtinget- ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 10.) 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

L Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett·innst. S. 11, S.tid. 1722-1780 
(30 .11.92). 
Budsjett-kap.: 

603 Utredningsvirksomhet, veiledning 
og forsøksvirksomhet 

604 Frivillighetssentraler 
700 3700 Statens helsetilsyn m .m. (Helsedi

rektoratet, fylkeslegene 
701 Forsøks- og effektiviseringsvirk-

somhet 
702 Nemnd for bioteknologi 
704 Giftinformasjonssentralen 
738 3738 Helsetjenesten pd Svalbard 
739 Andre utgifter 
750 Statens legemiddelkontroll 
751 Apotekvesenet 

3752 Apotekavgiftsfondet 
760 Fylkeskommunenes helse- og sosi

altjeneste 
761 Kommunenes helse- og sosialtjenes

te 
797 Helseberedskap 

2480 Rikshospitalets apotek 
2481 Radiumhospitalets apotek 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten 

m.v. 
2750 Legehjelp m.v. 
2751 Medisiner m .1J. 
2752 Refusjon av egenbetaling 
2755 Helsetjeneste i komm·unene 
2790 Andre helsetiltak 
(l forslag fra A, SV og Sp om bortfall av 
trygderefusjon for spesialister etablert et
ter 10.10.92, bifalt.) 

2. Endringer av bevilgningsforslagene for 
1993 under enkelte kapitler under Sosial
departementet. (Fastsettelse av aksjekapi· 
tal i Norsk Medisinaldepot; kap. omdispo
nering av midler på kap. 700, 701 og 760 til 
kvalitetssikring, tilsyn og meldetjeneste 
for medisinsk utstyr.) 
St.prp. L Tillegg 8, ref. S.tid. 1472, Bud
sjett·innst. S. 11. Tillegg l~ S.tid. 2145-2146 
(11.12.92). 

U. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 

1992 under kap. 719, Andre utgifter, ny 
post 73, Tilskudd til «TV.aksjonen 1992». 
(Psykisk helse.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 523, Innst. S. 22, S.tid. 
715 (29.10.92). 

2. Omdannelse av Norsk Medisinaldepot og 
Medinnova. (Omdanning av Norsk Medisi
naldepot til et statsaksjeselskap og Medi-

sinsk Innovasjon Rikshospitalet til et 
statsforetak.) 
St.prp. 112 (1991-92), ref. S.tid. 3946 {1991-
92), Innst. S. 19, S.tid. 1118·1123 (13.1L92). 
(l forslag fra H og FrP om omdannelse av 
Medinnova til et statsaksjeselskap.) 

3. Forslag fra Marie Lovise Widnes pva. SV 
oversendt fra Odelstinget 13. november 
1992: «Det henstilles til Regjeringen å 
fremme forslag om en samordning av sy· 
ketransporten med basis i stedlige og re· 
gionale trygdekontorer.» 
S.tid. 1780 (30.11.92) og sendt Regjeringen. 
(Jf. IV, 2.) 

4. Endringer i bevilgninger under program· 
områdene 29. Sosiale formål og 30. Helse· 
vern på statsbudsjettet for 1992. (Omgrup. 
peringer · oversikt over tilleggsbevilgnin· 
ger vedtatt i løpet av året, og over Folke
trygdens utgifter og inntekter.) 
St. prp. 17, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 44, 
S.tid. 1780· 1782 (30.11.92). 

5. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol
ketrygden for 1992 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. (Folketryg
davgift av arbeidsgivertilskudd ved stats
sykehusene; Kap. 701 Forsøks· og effekti
viseringsvirksomhet - merutgifter til liste
pasient- og stykkprisforsøket; kap. 719 
Andre utgifter - mindreutgift til bruk av 
sykepenger til styrket behandlingskapasi
tet ved somatiske sykehus; kap. 755 Apo
tekvesenet- mindreutgift til driftsstøtte.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 45, 
S.tid. 1782- 1783 (30.11.92). 

6. Forslag fra Kaci Kullmann Five, Wenche 
Frogn Sellæg og Thorhild Widvey om ut
prøving av nytt finansieringssystem for 
helsetjenester. 
Dok. 8:40 (1991·92), ref. S.tid. 3734 (1991-
92), Innst. S. 38, S.tid. 1939-1959 (4.12.92) 
og vedtatt sendt Regjeringen for videre ut
redning. 

7. Forslag fra John Alvheim om at det ned
settes en bredt sammensatt nasjonal helse· 
og omsorgskommisjon. 
Dok. 8:10, ref. S.tid. 2029, Innst. S . 109, 
S.tid. 3503-3509 (29.4.93) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

8. Mennesker og bioteknologi. (Kunstig be
fruktning, forbud mot eggdonasjon, an· 
onymitetsprinsippet ved sæddonasjon, 
forskning på befruktede egg og fostre, fos· 
terdiagnostikk, genetisk testing etter fød
selen og personvern, genterapi, kryssing 
av artsgrenser, patentering av menneske
lig materiale, Bioteknologinemndas man
dat.) 
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(Vedlegg: l. Viktige ord og utrykk. 2. Sam
mendrag av høringsuttalelser. Særskilt 
vedlegg: NOU 1991: 6 Mennesker og bio
teknologi. (Etikkutvalgets innstilling.) Le
der Julie Skjæraasen.) 
St.meld. 25, ref. S.tid. 2970, Innst. S. 214, 
S .tid. 4346- 4387 {10.6.93). 
(15 forslag, hvorav l fra Magnar Sortåsløk
ken pva. SV, KrF og Sp sendt Regjeringen 

se REGJERINGEN OVERSENDT l. 
Resten ikke bifalt.) 

9. Forslag fra John Alvheim og Carl l. Hagen 
om opprettelse av et faglig etisk råd som 
klageinstans for pasienter som nektes høy
kost-behandling ved norske sykehus. 
Dok. 8:19, ref. S.tid. 2970, Innst. S . 191, 
S .tid. 4388- 4396 (10.6.93) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

l O. Forslag fra Magnar Sortåsløkken og Marie 
Lovise Widnes om å be Regjeringen frem
me forslag om fylkeskommunal plikt til å 
inngå regionale avtaler med sikte på å re
dusere betydningen av gjestepasientopp
gjøret. 
Dok. 8:22, ref. S.tid. 3400, lnnst. S . 183, 
S .tid. 4388-4396 (10.6.93) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 
(l forslag fra John Alvheim pva. FrP sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT!.) 

11. Forslag fra John Alvheim og Inger Marie 
Ytterhorn om innføring av en betalings
ordning for ferdigbehandlede pasienter i 
somatiske sykehus. 
Dok. 8:25, ref. S.tid. 3400, Innst. S . 182, 
S.tid. 4388- 4396 (10 .6.93) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

12. Forslag oversendt fra Odelstinget l. juni 
1993: «Stortinget ber Regjeringen foreta 
en endring i forskrift om internatpasien
ters betaling for opphold i spesialsyke
hjem, i psykiatriske sykehjem og i helse
vernet for epileptikere ved at ordene «og 
formue» tas ut av forskriftenes § 2 første 
ledd første punktum, samt at forskriftenes 
§§ 3 og 4 oppheves.» 
S.tid. 4398 (10.6.93) og enstemmig bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

13. Endringar i statsbudsjettet for 1993 under 
kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsete
nesta m.v. og 2755 Helsetenesta i komm
munane. (Lege-, fysioterapeut- og psyko
logoppgjeret.) 
St.prp. 96, ref. S .tid. 4501, lnnst. S. 245, 
S.tid. 4900- 4904 (18.6.93). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om å gi 

legemidlet Miacalcic mot osteoporose på 
blå resept, S.tid. 163 (14.10.92). 

2. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om å hin
dre utglidning i forbindelse med aktiv 
dødshjelp , S.tid. 530-531 (21.10.92). 

3. Sp.spm. fra Syver Berge om anledning for 
fylkeskommunene til å uttale seg om det 
nye luftambulanseopplegget før nye drifts
avtaler vedtas, S. tid. 709-710 (28.10.92). 

4. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om i hvil
ken utstrekning idrettsorganisasjonene 
ved privat forsikring dekker opp behand
lingsutgifter etter idrettsskader, S.tid. 710-
711 (28.10 .92). 

5. Sp.spm. fra Karin Lian om informasjon 
om lovforbud mot omskjæring av piker til 
de miljøer hvor dette er kulturtradisjon, 
S .tid. 1266-1267 (18.11.92). 

6. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om tiltak 
for pasienter med epilepsi, som ikke om
fattes av ventelistegarantien, S . tid. 1269-
1270 (18.11.92). 

7. Sp.spm. fra Per Aunet om kartlegging av 
sammenhengen mellom høyspentledninger 
og miljø- og helseproblemer, og stansing av 
planlagte utbyggingsprosjekter inntil vi
dere, S. tid. 2438-2439 (20.1.93). 

8. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om over
dosedødsfall blant stoffmisbrukere som 
skyldes blanding av stoff og reseptbelagte 
legemidlei , og oppjustering av nåværende 
B- preparater til A-preparater, S.tid. 2456-
2457 (27 .1.93). 

9. Sp.spm. fra lnger-Marie Ytterhorn om av
visning av pasienter ved ortopedisk avde
ling ved Haukeland sykehus, S. tid. 2587-
2588 (3.2.93). 

10. Sp.spm. fra Tore A. Liltveci om Grimstad 
får opprettholde dagens legevaktformid
ling knyttet til Falkens ambulanse- og red
ningssentral, S.tid. 2693 (10.2.93). 

11. Sp.spm. fra Lisbeth Holand, framsatt av 
Kjellbjørg Lunde om å sikre at helsevese
net tar ansvar for å gi alvorlig sinnslidende 
fanger behandlingstilbud i psykiatrisk in
stitusjon, S .tid. 2784-2785 (17.2 .93). 

12. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om at 
Helsedirektoratet har nektet å gi Norsk 
Revmatiker Forbund innsyn i en hygiene
rapport om kurstedet Balcova Therma 
Hotel i Tyrkia, S.tid. 2785-2786 (17 .2.93). 

13. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om å opp
rettholde og videreutvikle behandlingstil
budet for revmatikere i tråd med Stortin
gets mål, S.tid. 2787-2788 (17.2 .93). 

14. Sp.spm. fra Thea Knutzen, framsatt av Ole 
Johs. Brunæs om utvidelse til alle fylker av 
forsøk med å anvende trygdemidler til 
bl.a. flere ryggoperasjoner, og fylkenes in
teresse for ordningen, S.tid. 2788-2789 
(17 .2.93). 

15. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om inn-
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dekning av inntektstap for kommunene 
som følge av nye forskrifter for egenbeta
ling ved hjemmetjenester, S .tid. 2889-2890 
(24.2.93). 

16. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om un
derdekningen av stråleterapi for kreftpa
sienter, S.tid. 2946-2947 (10.3.93). 

17. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å kom
pensere merutgiftene for sykehusene ved 
utgifter til blåreseptmedisiner, S.tid. 2963-
2964 (17 .3.93). 

18. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om en 
uavhengig vurdering ved anke på avslag 
om benmargstransplantasjon, i lys av an
ke fra Edwin Sandberg, S.tid. 2964-2965 
(17 .3.93). 

19. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om be
handlingstilbudet for ryggpasienter, S.tid. 
2966-2968 (17.3.93). 

20: Sp.spm. fra Kari Helliesen om utsettelse 
av en mammografiundersøkelse i to prøve
prosjektfylker, S .tid. 3200-3201 (31.3.93). 
(Jf. sak 27) 

21. Sp.spm. fra Reidar Johansen om russiske 
statsborgeres rettigheter overfor norsk hel
sevesen ved sykdom eller ulykker under 
opphold i Norge, S .tid. 3331-3332 (21.4.93). 

22. Sp.spm. fra Jon Lilletun om å omgjøre 
Helsedirektoratets avslag på søknad fra 
Søgne, Songdalen og Vennesla kommu
ner om dispensasjon til å opprettholde 
vaktsentraler for akuttmedisinske tjenes
ter, S.tid. 3443-3444 (28.4.93). 

23. Sp.spm. fra Inger Pedersen om å øke hel
sepersonellets og befolkningens kunnska
per om nakkeslengskaddes problemer, fo
rebygge invalidisering m.v., S.tid. 3444-
3446 (28.4.93). 

24. Sp.spm. fra Laila Kaland om grunnen til 
at tannlegestudentar avbryt studiane, og 
manglande rekruttering til den offentlege 
tannhelsetenesta i distrikta, S .tid. 3528-
3529 (5.5.93). 

25. Sp.spm. fra Karin Lian om å etablere en 
skoleretning på høgskolenivå som utdan
ner behandlere innen naturmedisin, etter 
mønster fra land tilknyttet EF/EØS, S. tid. 
3734-3736 (12.5.93). 

26. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om da
gens smertebehandlingstilbud for kronis
ke smertepasieter og opprettelse av poli
kliniske smerteklinikker ved alle sentral
sykehus, S.tid. 3736-3737 (12.5.93). 

27. Sp.spm. fra Solveig Sollie om utpeking av 
et femte prøvefylke for mammografiscree
ning og Telemarks interesse i den sam
menhengen, S.tid. 3739-3740 (12 .5.93). 
(Jf. sak 20) 

28. Sp.spm. fra Marie Brenden, framsatt av 
Berit Brørby Larsen om den videre organi
seringen av luftambulansen på Dombås, 
og Norsk Luftambulanses rolle, S.tid. 
3740-3741 (12.5 .93). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om legemidler m . v. og om endringer i 

visse andre lover som følge av EØS-avta
len. (Endr. i lover vedr. apotekvesen, næ
ringsmidler, alkohol, tobakk og helseper
sonell som følge av EØS-avtalens regler 
om fri bevegelse av varer, personer, tjenes
ter og kapital.) 
Ot.prp. 70 (1991-92), ref. O.tid. 567 (1991-
92), Innst. O. 8, O.tid. 120-137 (13.11 .92), 
Besl. O. 19, L.tid. 7 (16.11.92). Lov av 4. de
sember 1992. 

2. l. Lov 17. juni 1966 nr. 12om folketrygd . 2. 
Lov 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. 3. 
Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetje
nesten i kommunene. (Ansvar for syke
transport og skyss av helsepersonell). 
Ot.prp. 39 (1992-93), ref. O.tid. 302 (1991-
92), Innst. O. 65 (1991- 92),11, O.tid. 140-154 
(13.11.92) og avvist. 
(l forslag fra A om lovendringer avvist. l 
forslag fra Marie Lovise Widnes sendt 
Stortinget- se Il, 3.) 

3. Forslag fra Kaci Kullmann Five, Wenche 
Frogn Sellæg og Thea Knutzen om en
dring i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om syke
hus (sykehusloven). 
Dok. 8:15, ref. O.tid. 417, Innst. O. 90, O.tid. 
802-803 (1.6 .93) og vedlagt protokollen. 
(Komiteens forslag til vedtak om endr. i 
forskrift om egenbetaling for opphold i 
spesialsykehjem m.v. sendt. Stortinget (bi
falt) .) 
(Jf. Il, 12.) 

4. Endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om 
sykehus m.v. (Ny finansieringsordning for 
medisinske laboratorier og røntgeninsti
tutt m.v.). 
Ot.prp. 97 , ref. O.tid. 709, Innst. O. 130, 
O.tid. 803 (1.6.93) og vedtatt tilbakesendt 
Regjeringen. 

5. Forslag fra Kaci Kullmann Five, Thea 
Knutzen, Annelise Høegh og Wenche 
Frogn Sellæg om endring i lov av 19. juni 
1969 nr. 57 om sykehus m.v. (Ventelistega
ranti). 
Dok. 8:35, ref. O.tid. 1054 (18.6.93), og ved
tatt ikke behandlet av dette Odelsting. 
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HUSDYRBRUK 

Omfatter bl.a.: Beiteloven, for, husdyrloven, pelsdyrnæringen. 
Se også: LANDBRUK, LANDBRUKSPRODUKTER, REINDRIFT, VETERINÆRVESEN 

1989-90 
Ill. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Per Aunet om en søknad om å 
dekke saksomkostningene for Norges Dy
rebeskyttelsesforbund i den såkalte «bur
hønssaken>>, S.tid. 288-289 (1.11 .89). 

2. Sp.spm. fra Inge Staldvik om økt omset
ningsavgift på sauekjøtt og eventuell virk
ning for det fremtidige saueholdet, S. tid. 
2048-2049 (10 .1.90). 

3. Sp.spm. fra Gunhild Øyangen om igang
setting av strakstiltak for å hjelpe pelsdyr-

næringen over krisen, S . tid. 2681-2682 
(21.3.90). 

4. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om EFs prin
sipp om avskaffelse av grensekontroller for 
levende dyr, og konsekvenser for den nor
ske husdyrbestand som i dag er fri for 
smittsomme sykdommer, S .tid. 2940-2942 
(4.4.90). 

5. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om bruk av 
avfall fra oppdrettsnæringa til for innen 
pelsdyrnæringa, S.tid. 3182- 3183 (25.4.90). 

1990-91 
Il. Alminnelige saker: 

l . Svar på private forslag fra Stortinget og 
Odelstinget til Regjeringen 1989-90. (For
slag nr. 8 om endring i dyrevernloven). 
St.meld. 17, ref. S .tid. 171, Innst. S . 47, 
S.tid. 1812- 1817 (17 .12.90). 
(Forslaget ikke bifalt) 

2. Forslag fra Oscar D. Hillgaar pva. FrP 
oversendt fra Odelstinget 3. juni 1991: 
«Stortinget ber Regjeringen utarbeide og 
fremme forslag om hold og avl av hund.» 
S.tid. 4075 (13.6.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. IV, sak 1.) 

IV. Lovsaker: 
l. Midlertidig lov om forbud mot innførsel, 

hold og avl av farlige hunder. 
Ot.prp. 45, ref. O.tid. 406, Innst. O. 63, O.tid. 
471-482 (3.6.91), Besl. O. 61, L.tid. 25-26 
(13.6.91). Lov av 4. juli 1991. 
(l forslag fra Fr P framsatt i Odelstinget og 
Lagtinget - ikke bifalt. l forslag sendt 
Stortinget, hvor det ikke ble bifalt - se Il, 
sak 2.) 

1991-92 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Oscar D. Hillgaar pva. FrP 

oversendt fra Odelstinget 9. januar 1992: 
«Stortinget ber Hegjeringen fremme for
slag til avvikling av reguleringsbestem
melsene ifølge lov av 13. juni 1975 nr. 46 
om ervervsmessig husdyrhold, over et tids
rom som løper parallelt med øvrige tiltak i 
GA'I'Ts Uruguay-runde og med nødvendig 
hensyn til ny jordbrukspolitikk i Sverige.» 

S.tid. 2186-2187 (23.1.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, sak 1.) 

m . Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om 

Landbruksdepartementets lovanvendelse 
i forbindelse med praktisering av husdyr
konsesjonsloven, S.tid. 365 (30.10.91). 

2. Sp.spm. fra Per Risvik om endring i lov
verket slik at en person på Røros kan få til-
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latelse til å holde villsvin for kjøttproduk
sjon, S.tid. 365-366 (30.10.91). 

3. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om innskjer
ping av regelen for innenlands frakt av 
storfe, som nå kan fraktes opptil 18 timer 
uten vann og for, S.tid. 3080-3081 (1.4.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 13. juni 1975 nr. 46 om re

gulering av ervervsmessig husdyrhold. 
(Presisering av lovens virkeområde- kon
sesjonsplikt knyttet til dyretall for drift av 
alle anlegg over konsesjonsgrensen, også 

Husdyrbruk 

for anlegg etablert før 1975; heving av 
~ensene for konsesjonsfri drift.) 
Ot.prp. 13, ref. O.tid. 116, lnnst. O. 34, O. tid. 
226-240 (9.1.92), Besl. O. 34, L.tid. 22-23 
(16.1.92), Besl. L. 4, O.tid. 271 (23.1.92), 
Besl. O. 46, ref. L. tid. 28 (28 .1.92). Lov av 28 . 
februar 1992. 
(3 forslag i Ot. l. gang, hvorav 2 forslag ik
ke bifalt, l forslag sendt Stortinget (ikke 
bifalt). 2 forslag i Lagtinget, hvorav l fra A, 
KrF og Sp bifalt (lagtingsanmerking). An
merkningen bifalt ved 2. gangs behand
ling i Ot.) 
(Jf. Il, sak l.) 

1992-93 
m . Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om å forhin
dre at fjærfeoppdretter Kjell Arsvoll på 
Jæren blir økonomisk skadelidende fordi 
han må slakte 2500 importerte hønekyllin
ger, S .tid. 2677 (10.2.93). 

2. Sp.spm. fra Terje Nyberget om et avslag 
fra Fylkeslandbrukskontoret i Troms på 
søknad om økt svineproduksjon, i lys av 
departementets satsing på økt svinepro
duksjon i Nord-Norge, S.tid. 2873 (24.2.93) . 

3. Sp.spm. fra Petter Bjørheim, framsatt av 
Jan Levor Njargel om importbestemmelse
ne for avlsdyr av kalkun og avlsdyr av kyl
ling, S.tid. 2874 (24.2.93). 

4. Sp.spm. fra Tove Kari Viken, framsatt av 
Syver Berge om EFs ønske om å få lempet 
på reglene for dyrekarantene i rabiesfrie 
land, og innføring av vaksinasjonskur iste
denfor karantene for hunder fra EØS-land, 
S .tid. 3313-3314 (21.4.93). 

IV. Lovsaker: 
l.Lov om husdyravl og lov om endringer i 

visse andre lover på Landbruksdeparte
mentets område som følge av EØS- avta
len. (Regler i forbindelse med handel med 
landbruksprodukter- herunder dyr og dy
reprodukter, bekjempelse av dyresyk
dommer, husdyravl, omsetning av såvarer 
og gjødsel varer og det plantesanitære om
rådet.) 
(Vedlegg til innst.: l. Spørsmål fra land
brukskomiteen med departementets svar 
av 19.10. og 27.10.92. 2. Brev av 29.10.92 fra 
Landbruksdepartementet, statsråden til 
Stortingets presidentskap vedr. tilleggsga
rantier for handel med levende dyr.) 
Ot.prp. 75 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 20, O.tid. 157-164 (16.11.92), 
Besl. O. 22, 23, L .tid. 8 (23.11 .92). Lov av 4. 
desember 1992. 
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HØGRE UTDANNING 

Omfatter bl.a.: Arkitektutdanning, barnevernspedagog- utdanning, bibliotekarutdanning, bil
ledkunstutdanning, ingeniørutdanning, kunstnerutdanning, siviløkonomutdanning, skuespil
lerutdanning, sosialarbeiderutdanning, sykepleierutda.nning, studenter. 
Se også: HØGSKOLER, LÆREMIDLER, LÆRERE, PRIVATSKOLER, STUDIEFINANSIE
RING, UNIVERSITET, UTDANNING, VOKSENOPPLÆRING 

1989-90 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7.12.89). 
Busjett-kap.: 
330 3330 Rådet for lederopplæring 
332 Bygg- og fellesutgifter for universi

tet og høgskoler 
333 3333 Sivilingeniør- og siviløkonomut

danning i regionene 
(l forslag fra Siri Frost Sterri pva. H, FrP, 
KrF og Sp, bifalt.) 

11. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning til statens andel i ny

bygg for Medisinsk-Teknisk Forsknings
senter i Trondheim. 
St. prp. 32, ref. S.tid. 651, Innst. S. 48, S .tid. 
1540 (7.12.89). 

2. Endringer i bevilgninger for budsjettenni
nen 1989 på noen kapitler under Kultur
og vitenskapsdepartementet. (Kap. 332 
Fellesutgifter for universiteter og høgsko
ler, tilskudd til informasjonsteknologi pro
grammet.) 
St.prp. 39, ref. S.tid. 967, Innst. S. 53, S.tid. 
1682- 1683 (14.12 .89). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Bjørn Tore Godal om statlig 

støtte til å utvide deltakerantallet ved Den 
internasjonale Studentjestivalen i Trond
heim, S .tid. 2172-2173 (24.1.90). 

2. Sp.spm. fra Olat• Akselsen om at ein au
kande del av dei som tek høgare utdan
ning kjem frå akademikarheimar, og sa
manheng med dyrare studiefinansiering, 
S.tid. 3332-3333 (2.5.90). 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Utdannings- og forsk
ningsdepa rtementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1699-1796 
(13.12.90). 
Budsjett-kap.: 

272 3272 Sivilingeniør- og siviløkonomut
danning i regionene 

281 Bygg- og fellesutgifter for universi
tet og høgskoler 

(l forslag fra KrF og Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til godkjennelse av en overens

komst mellom Danmark, Finland, Island, 

Norge og Sverige om nordisk arbeidsmar
ked for personer med yrkeskompetansegi
vende, høyere utdannelse av minst 3 års 
varighet. 
St.prp. 95, ref. S.tid. 3449, Innst. S. 192, 
S.tid. 4136 (14.6.91). 

2. Høgre utdanning. Fra visjon til virke. (Et 
Norgesnett for høgre utdanning og forsk
ning; dimensjonering og adgangsregule
ring; kvoteregulering av adgang til hoved
fag; kompetanseopprykk til professor; 
forskningsandel ved de regionale høgsko
ler; eksterne representanter i universitete
nes styrende organer; 4 års allmennlærer
utdanning; l-årig pedagogisk seminar; 
prekliniske studier i medisin ved Univer-
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sitetet i Trondheim; film- og fjernsynsut
danning ved Oppland distriktshøgskole; 
rentenedsettelse på utdanningslån og økt 
hovedfagsstipend; utredning av 3-semes
ters akademisk år.) 
(Vedlegg: Arbeidsnotat fra NAVFs utred
ningsinstitutt: Framskriving av bestanden 
av personer med ulike typer høyere utdan
ning. Vedlegg til innst.: Brev av 24.4.91 fra 
Høyres fraksjon i komiteen til statsråd 
Gudmund Hernes og svarbrev av 14.5.91 
vedr. studiefinansieringen- økning av sti
pendandelen. Jf. NOU 1988: 28 Med viten 
og vilje. Leder Gudmund Hernes.) 
St.meld. 40, ref. S.tid. 3083, Innst. S. 230, 
S.tid. 4145- 4200 (18.6.91). 
(4 forslag, hvorav 2 fra SV - ikke bifalt, 2 
fra Siri Frost Sterri pva. H og FrP -hvorav 
l ikke bifalt og l sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

3. Forslag fra Wenche Lyngholm om å tilba
keføre fastsetting av adgangsbegrensning 
i høyere utdanning til Stortinget. 
Dok. 8:49 (1989-90), ref. S.tid. 65, Innst. S. 
224, S.tid. 4200 (18.6.91) og vedlagt proto
kollen. 
(Jf. forrige sak.) 

4. Samtykke til inngåelse av en avtale, i det 
vesentlige i overensstemmelse med et 
fremlagt utkast, mellom Norge og Det eu
ropeiske økonomiske fellesskap om å e~b
lere et samarbeid for høgre utdanning in
nenfor rammen av ERASMUS-program
met. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse. I Orientering om selve 
ERASMUS-programmet. Il og Ill angir 
Norges økonomiske bidrag, også i forhold 

til de øvrige deltakerlandene i program
met, samt betalingsformen.) 
St.prp. 62, ref. S.tid. 3135, Innst. S. 220, 
S.tid. 4331- 4333 (19.6.91). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Håkon Gulbrandsen om å 

bedre forholdstallet mellom student og læ
rer for å øke effektiviteten i høyere utdan
ning, S.tid. 220-222 (17 .10.90). 

2. Sp.spm. fra Håkon Gulbrandsen om inn
føring av studieavgift som virkemiddel for 
å bedre effektiviteten i høyere utdanning, 
S.tid. 233-234 (17 .10.90). 

3. Sp.spm. fra Tore A. Liltved, framsatt av 
Eva Finstad om igangsetting av ettårig vi
dereutdanning av hjelpepleiere i opera
sjonsteknikk, S.tid. 2024-2025 (9.1.91). 

4. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om øking 
av utdanningskapasiteten for barnehage
personell, S .tid. 2030- 2031 (9.1.91). 

5. Sp.spm. fra Laila Kaland om sikring av 
eit godt kunnskapsmessig grunnlag for til
sette i helse- og sosialsektoren i samband 
med HVPU-reforma, S.tid. 2238- 2239 
(6.2.91). 

6. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om dårlig 
samsvar i tidspunkt for utlevering av vit
nemål i videregående skole og søknads
frist til høyere utdanning, S.tid. 2905-2906 
(10.4.91). 

7. Sp.spm. fra Marit Nybakk om bevilgning 
til byggeprosjekter ved universiteter og 
høgskoler, S.tid. 3069-3070 (17 .4.91). 

8. Sp.spm. fra Leiv Blakset om tiltak for å få 
mållova etterlevd ved høgare utdannings
institusjonar, S.tid. 3077-3078 (17.4.91). 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forsknings departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
Budsjett-kap.: 

272 3272 Sivilingeniør- og siviløkonomut
danning i regionene 

281 Bygg- og fellesutgifter for universi
tet og høgskoler 

U. Alminnelige saker: 
l. Endring av bevilgningene på diverse ka

pittel for budsjetterminen 1991 under Kir
ke, utdannings- og forskningsdepartemen
tets ansvarsområde. (Kap. 272 Sivilinge-

niør- og siviløkonomutdanning i regione
ne; kap. 282 Bygg og fellesutgifter for uni
versitetet og høgskoler.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 1183, Innst. S. 54, 
S.tid. 1853- 1854 (13.12.91). 

2. Et godt råd for forskning. Om endringer i 
forskningsrådsstrukturen. (Etablering av 
Norges forskningsråd.) 
(Vedlegg: l. Sammendrag av NOU 1991: 24 
Organisering for helhet og mangfold i 
norsk forskning (Grøholt-utvalgets inn
stilling). Il. Oppsummering av høringsut
talelsene.) 
St.meld. 43, ref. S.tid. 3532, lnnst. S. 231, 
S.tid. 4319- 4329 (18.6.92). 
(Jf. STATSBUDSJETTET Il, 11 om bev.) 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paal A. Bjørnestad, framsatt 

av Steinar Maribo om omfanget av den 
økonomiske garantien fra Bergen kom
mune til Høyteknologisenteret i Bergen, 
S.tid. 1966 
(18.12.91). 

2. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om øking i 
kapasiteten ved utdanningsinstitusjonene 
for å øke tilgangen på kvalifisert helseper
sonell, S.tid. 2308-2309 (5.2.92). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om departe
mentets bidrag til utvikling av et kon
struktivt faglig samarbeid ved høgskole- og 
forskningsmiljøene i Agder og Rogaland, 
s. tid. 2635-2637 (19.2 .92). 

4. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde, framsatt av 
Inger-Marie Ytterhorn om nye kriterier for 
opptak til regionale høgskoler, der tillegg
sutdanning eller praksis ikke teller, S.tid. 
2637-2639 (19.2.92). 

5. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om relevant vi
dereutdanningstilbud for sosial pedagoger 
som arbeider med marginale grupper, 
S.tid. 2706-2707 (26.2.92). 

6. Sp.spm. fra Terje Nyberget om godkjen
ning av jordmorutdanning i Norge, S .tid. 
3693-3694 (20.5.92). 

7. Sp.spm. fra Jan Simonsen om tildeling av 
stipendiatstillinger direkte til den regio
nale sivilutdanning i stedet for via univer
sitetene, S.tid. 3793 (27 .5.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet . (Endringer i 
bruken av budsjettkapittel vedr. høgre ut
danning.) 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1842-1932 
(3.12.92). 
Budsjett-kap.: 

275 3275 Distriktshøgskoler, sosialhøgskoler 
og andre høgskoler 

281 Bygg- og fellesutgifter for universi
tet og høgskoler 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Theo Koritzinsky om omorga

nisering til ett eller flere høyskolesentre i 
fylkene innenfor de retningslinjer Stortin
get har trukket opp. 
S.tid. 3019-3031 (18.3.93). 

2. Forslag fra Tore A. Liltved, Siri Frost Ster
ri og Petter Thomassen om endring av for
skrift om karakterer, eksamen og vitnemål 

i den videregående skolen. (Forslag om å 
henlegge forskriftsendring vedr. begrens
ning av delfagseksamen som privatist og 
utforming av vitnemål.) 
Dok. 8:20, ref. S.tid. 3173, Innst. S. 170, 
S.tid. 4012- 4014, 4025 (27 .5.93) og enstem
mig bifalt. 

m . Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om oppføl

ging av Gjærum- utvalget sin innstilling 
om økonomisk-administrativ utdanning 
frem til siviløkonomgrad, S.tid. 2099-2100 
(9.12.92). 

2. Sp.spm. fra Steinar Maribo om tiltak for å 
øke antallet studieplasser på høyere nivå i 
Buskerud, og å hindre nedleggelse av l 00 
studieplasser ved Danvik folkehøgskole, 
S.tid. 2428-2429 (20.1.93). 

3. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å pålegge 
videregående skoler å fylle ut vitnemål in
nen fristen 5. juli, som grunnlag for opp
tak ved universitet og høyskoler, S .tid. 
3530-3531 (5.5.93). 
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HØGSKOLER 

Omfatter bl.a.: Arkitekthøgskolen i Oslo, folkehøgskoler, helsefaghøgskoler, høgskoleloven, inge
niørhøgskoler, kommunalhøgskoler, kunsthåndverkskoler, maritime høgskoler, Menighetsfakul
tetet, Misjonshøgskolen, musikkonservatorier, Nordisk høgskole for husholdsvitenskap, Norges 
handelshøyskole, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole, pedagogiske høgskoler, regio
nale høgskolestyrer, sosialhøgskoler. 
Se også: HØGRE UTDANNING, LÆREMIDLER, LÆRERE, PRIVATSKOLER, STUDIEFI
NANSIERING, UNIVERSITET, UTDANNING, VITENSKAP, VOKSENOPPLÆRING 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7 .12.89). 
Budsjett-k::tp.: 
314 Arkitekthøgskolen i Oslo 
315 3315 Statlige kunstakademi 
316 3316 Statens kunsthdndverksskoler 
317 3317 Norges idrettshøgskole 
318 3318 Norges musikkhøgskole 
319 Nordisk høgskole for husholdsvi-

tenskap 
321 3321 Norges Handelshøyskole 
324 Statens høgskoler for scenekunst 
332 Bygg- og fellesutgifter for universi

tet og høgskoler 
335 Det teologiske menighetsfakultet, 

Misjonshøgskolen og ]\Torsk lærera
kademi for kristensdomsstudium 
og pedagogikk 

336 Privat høgskoleutdanning 
340 3340 Sakkyndige rdd 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 
(2 forslag fra Siri Frost Sterri pva. H, FrP, 
KrF og Sp, om bl.a. tilskudd til Økono
misk College, bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Brit Jørgensen om etablering 

av kunsthøgskole i Aust-Agder, S.tid. 989 
(29.11.89). 

2. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om nye loka
ler for Sosialhøgskolen i Stavanger, S. tid. 
1666 (13.12.89). 

3. Sp.spm. fra Marit Nybakk om tilsagn om 
statsstøtte til Menighetsfakultetets prak
tisk-teologiske seminar, S.tid. 2046-2047 
(10.1.90). 

4. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen om å hindre at 
Eik Lærerhøgskole må redusere studietil
bud og studentantall. (Trukket tilbake), 
S.tid. 2051 (10.1.90). 

5. Sp.spm. fra Jan Simonsen om endring av 
tittelen førsteamanuensis til assosiert pro
fessor, S.tid. 2053-2054 (10.1.90). 

6. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om å starte 
sosionomutdanning ved Bergen Verneplei
erhøgskole som forsøk med integrerte ut
danningsformer, S.tid. 2223-2224 (31.1.90). 

7. Sp.spm. fra Ka rita Bekkemellem om ini
tiativ til at DH- bygget i Molde får ekstra 
midlar og kan stå ferdig i 1991, S.tid. 2383-
2384 (14.2.90). 

8. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om planer 
om en fullverdig 3-årig dramapedagogisk 
utdanning ved pedagogisk høgskole fra 
høsten 1990, S.tid. 2597-2598 (14.3.90). 

9. Sp.spm. fra Thorhild Widvey om å endre 
navn på Norsk hotellhøgskole til Nordisk 
hotellhøgskole, S.tid. 2780-2781 (28.3.90). 

10. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om planer 
om sammenslåing av Oslo og Sagene læ
rerhøgskoler, S.tid. 2951 (4.4.90). 

11. Sp.sprn. fra Marit Nybakk om grunnlaget 
for beslutningen om å gi Menighetsfakul
tetet adgang til å tildele doktorgrad i teolo
gi, S.tid. 3201-3202 (25.4.90). 

12. Sp.spm. fra Jan Simonsen, framsatt av Pet
ter Bjørheim om klarsignal til å starte opp 
siviløkonomiutdanning ved Høgskolesen
teret i Rogaland, i Trondheim og Kristian
sand, S.tid. 3202-3203 (25.4.90). 
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13. Sp.spm. fra Kari Helliesen om statsmidler 
til prosjekt med satellittoverført hoved
fagsundervisning i sykepleievitenskap 
ved Stavanger Sykepleierhøgskole. (Truk
ket tilbake), S.tid. 3331 (2 .5.90). 

14. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om plan for 
frerntidig organisering av høyskolene i Os
lo og Akershus, S.tid. 3557-3558 (16.5.90). 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Utdannings- og forsk
n ingsdepa rtementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1699-1796 
(13.12.90). 
Budsjett-kap.: 

208 3208 Sakkyndige rdd for høgskoler 
264 3264 Norges Handelshøyskole 
265 3265 Arkitekthøgskolen i Oslo 
266 3266 Statlige kunstakademi 
267 3267 Statens kunsthdndverksskoler 
268 3268 Norges idrettshøgskole 
269 3269 Norges musikkhøgskole 
270 Nordisk høgskole for husholdsvi

tenskap 
271 Statens høgskoler for scenekunst 
275 3275 Distriktshøgskoler, sosialhøgskoler 

og andre høgskoler 
276 3276 Pedagogiske høgskoler og musik

konservatorier 
277 3277 Helsefaghøgskoler 
278 3278 Ingeniørhøgskoler og maritime 

høgskoler 
279 3279 Regionale høgskolestyrer 
281 Bygg- og fellesutgifter for universi

tet og høgskoler 
282 Privat høgskoleutdanning 

(l forslag fra KrF og Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Avvikling av Statens trafikkflygerskole. 

(Torp.) 
St.prp. 71, ref. S.tid. 3135, Innst. S. 174, 
S.tid. 3779-3782 (6.6.91). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jens Marcussen om adgang for 

uteksaminerte studenter ved Agder di
striktshøyskole til å bruke siviløkonomtit
tel. (Trukket tilbake), S.tid. 731 (21.11.90). 

2. Sp.spm. fra Jan Simonsen, framsatt av 
Lodve Solholm om sikring av et undervis
ningsopplegg ved kunstakademiene som 
gir valgfrihet også til andre retninger enn 
modenlismen, S .tid. 2783-2784 (20.3.91). 

3. Sp.spm. fra Grete Knudsen om medvirk
ning til at Bergen Arkitektskole kan fort
sette sin virksomhet i Bergen, S.tid. 2904-
2905 (10.4.91). 

4. Sp.spm. fra Wenche Frogn Sellæg om å gjø
re den 3-årige vernepleierutdanningen 
ved Namdal Sykepleierhøyskole perma
nent, S.tid. 3065-3067 (17 .4.91). 

5. Sp.spm. fra Marit Nybakk om bevilgning 
til byggeprosjekter ved universiteter og 
høgskoler, S.tid. 3069-3070 (17 .4.91). 

6. Sp.spm. fra Ingvald Godal om bygging av 
felles kultur- og idrettsanlegg for Bø kom
mune og Telemark Distriktshøgskole, 
S .tid. 3086 (24.4.91). 

7 .Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om å legge 
høgskolestudier i bioteknologi til Kongs
vinger, S.tid. 3103-3104 (24.4.91). 

8. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om mangel 
på faste stillingshjemler ved Statens yrkes
pedagogiske høgskole, S. tid. 3285-3286 
(8.5.91). 

9. Sp.spm. fra Marit Nybakk om kanalise
ring av nye forsker- og rekrutteringsstillin
ger inn i høyskolesystemet, og fordelingen 
av stillingene, S.tid. 3461-3462 (29.5.91). 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
Budsjett-kap.: 

208 3208 Sakkyndige rdd for høgskoler 
264 3264 Norges Handelshøyskole 

265 
266 
267 
268 
269 
270 

271 
272 

3265 
3266 
3267 
3268 
3269 

3272 

Arkitekthøgskolen i Oslo 
Statlige kunstakademi 
Statens kunsthdndverksskoler 
Norges idrettshøgskole 
Norges musikkhøgskole 
Nordisk høgskole for husholdsvi
tenskap 
Statens høgskoler for scenekunst 
Sivilingeniør- og siviløkonomut
danning i regionene 
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275 3275 Distriktshøgskoler, sosialhøgskoler 
og andre høgskoler 

276 3276 Pedagogiske høgskoler og musik-
konservatorier 

277 3277 Helsefaghøgskoler 
278 3278 Ingeniørhøgskoler og maritime 

høgskoler 
279 3279 Regionale høgskolestyrer 
281 Bygg- og fellesutgifter for universi-

tet og høgskoler 
282 Privat høgskoleutdanning 

n. Alminnelige saker: 
l. Endring av bevilgningene på diverse ka

pittel for budsjetterminen 1991 under Kir
ke, utdannings- og forskningsdepartemen
tets ansvarsområde. (Kap. 279 Regionale 
høgskoler; kap. 281 Bygg og fellesutgifter 
for universiteter og høgskoler.) 
St.prp. 35, ref. S .tid. 1183, Innst. S. 54, 
S .tid. 1853- 1854 (13.12.91). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jon Lilletun om ekstrapoeng 

for arbeidserfaring og frivillig organisa
sjonsvirksomhet ved opptak til regionale 
høgskoler, S.tid. 1300-1302 (27 .11.91). 
(Jf. sak 4.) 

2. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om sik
ring av økonomisk støtte til norske musikk-

studenter ved Liszt-akademiet i Ungarn, 
S .tid. 1968 (18.12.91). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om departe
mentets bidrag til utvikling av et kon
struktivt faglig samarbeid ved høgskole- og 
forskningsmiljøene i Agder og Rogaland, 
S. tid. 2635-2637 (19.2.92). 

4. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde, framsatt av 
Inger-Marie Ytterhorn om nye kriterier for 
opptak til regionale høgskoler, der tillegg
sutdanning eller praksis ikke teller, S.tid. 
2637-2639 (19.2.92). (Jf. sak 1.) 

5. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om opp
følging av vedtak om at bioteknologiut
danningen på høgskolenivå skal legges til 
Kongsvinger, S .tid. 2952-2953 (25.3.92). 

6. Sp.spm. fra Jan Simonsen om tilbud om 
maritim sertifikatrettet utdannelse på 
toppnivå ved Statens sikkerhetshøgskole i 
Haugesund, S .tid. 3691-3692 (20 .5.92). 

7. Sp.spm. fra Jan Simonsen om tiltak for å 
gjøre kurstilbudene ved Statens sikker
hetshøgskole i Haugesund mer attraktive, 
S.tid. 3692-3693 (20.5.92). 

8. Sp.spm. fra Arild Hiim om lønn i studieti
den ved utdanning i Politiet, S.tid. 3831 
(3.6.92). 

9. Sp.spm. fra Jan Simonsen om adgang til 
professortittel for vitenskapelig personale 
ved høgskolene, S.tid. 3838-3839 (3.6.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet . (Endringer i 
bruken av budsjettkapittel vedr. høgre ut
danning.) 
Budsjett-innst. S . 12, S.tid. 1842-1932 
(3.12.92). 
Budsjett-kap.: 
264 3264 Norges Handelshøyskole 
265 3265 Arkitekthøgskolen i Oslo 
266 3266 Statlige kunstakademi 
267 3267 Statens kunsthdndverksskoler 
268 3268 Norges idrettshøgskole 
269 Norges musikkhøgskole 
270 Nordisk høgskole for husholdsvi-

tenskap 
271 Statens høgskoler for scenekunst 
275 3275 Distriktshøgskoler, sosialhøgskoler 

og andre høgskoler 
276 3276 Pedagogiske høgskoler og musik-

konservatorier 
277 3277 Helsefaghøgskoler 

17 

278 3278 Ingeniørhøgskoler og maritime 
høgskoler 

281 Bygg- og fellesutgifter for universi
tet og høgskoler 

282 Privat høgskoleutdanning 

n. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Thea Koritzinsky om omorga

nisering til ett eller flere høyskolesentre i 
fylkene innenfor de retningslinjer Stortin
get har trukket opp. 
S.tid. 3019-3031 (18.3.93). 

2. Forslag fra Edvard Grimstad og Leiv Blak
set om endringer i forskrift om opptak til 
regionale høgskoler. (Tilleggspoeng for 
elever i studieretning for handels- og kon
torfag på lik linje med allmennfaglig stu
dieretning.) 
Dok. 8:17, ref. S.tid. 2741 , Innst. S. 175, 
S .tid. 4014-4025 (27 .5.93). 
(Forslaget, som gjøres gjeldende fra og 
med opptaket til studieåret 1993-94, en
stemmig bifalt.) 



Høgskoler - 258-

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om en ny 

modell for høgskoleutdanningen i Kongs
vinger-distriktet, S.tid. 698-699 (28.10.92). 

2. Sp.spm. fra Jan Simonsen om eksamens
rett for en gruppe studenter ved Høgskole
senteret i Rogaland, S .tid. 2426-2427 
(20.1.93). 

3. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om å vurdere 

oppstart av et fordypningsstudium i kul
turjournalistikk ved journalistutdannin
gen i Bodø fra høsten 1993, S.tid. 2931-
2932 (10.3.93). 

4. Sp.spm. fra Karin Lian om å etablere en 
skoleretning på høgskolenivå som utdan
ner behandlere innen naturmedisin, etter 
mønster fra land tilknyttet EF/EØS, S. tid. 
3734-3736 (12.5.93). 
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IDRETT 

Omfatter bl.a.: OL, Lillehammer 1994, Paralympics 94 
Se også: KULTUR, UNGDOMSARBEID 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7.12.89). 
Budsjett-kap.: 
317 3317 Norges idrettshøgskole 
389 Idrettsformdl 

D. Alminnelige saker: 
l. De l 7. olympiske vinterleker på Lilleham

mer 1994. Arenalokaliseringer, m.v. (Fi
nansiering av 30 prosent av anleggsutgif
tene gjennom tippemidler. Vertskringkas
teravtale mellom LOOC og NRK. Ny di
rektørstilling ved Oppland distriktshøg
skole. Etterbruksfond.) 
(Vedlegg: l. Forslag til Olrbudsjett fra 
LOOC og Lillehammer kommune. 2. 
LOOC's avviksanalyse. 3. Samfunnsøko
nomiske perspektiver på OL, kapittel6.) 
St.prp. 61, ref. S.tid. 2396, lnnst. S. 133, 
S.tid. 3063- 3116 (23.4.90). 
(21 forslag, hvorav 2 fra Tore A. Liltved 
pva. H, KrF og Sp, bifalt. Vedtaket om tip
pemidler er formulert feil , men da depar
tementet tolker det etter de oppri.n...'"lelige 
intensjoner vil det ikke bli korrigert.) 

ID. Spørsmål: 
L Sp.spm. fra Syver Berge om planar for et

terbruken av Radio- og TV.senteret som 
skal byggjast i samband med OL på Lille
hammer, S.tid. 706 (22.11.89). 

2. Sp.spm. fra Odd Holten om bruk av do
ping i idrettsmiljøer og sammenheng med 
annen rusbruk, S.tid. 1665-1666 (13.12.89). 

3. Sp.spm. fra Marie Brenden om hvorvidt 
prosjektering og anbud for OI.rsaker kan 
utarbeides parallelt med saksbehandling i 
Regjering og Storting, for å hindre forsin
kelser, S.tid. 2222-2223 (3l.L90). 

4. Sp.spm. fra Gunnar Prestegård om tiltak 
for å bedre rettssikkerheten for idrettsut
øvere ved mistanke om misbruk av do
pingmidler, S.tid. 2224-2225 (31.1.90). 

5. Sp.spm. fra Ashild Hauan om tilskudds
satsene for riksanlegg som motorbanean
legget i Rana kan bli de samme som for 
idrettsanlegg generelt, S.tid. 2312-2313 
(7 .2.90). 

6. Sp.spm. fra Ashild Hauan om finansiering 
av motorbaneanlegget i Rana, som nå har 
fått status som riksanlegg, S.tid. 2381-2382 
(14.2.90). 

7. Sp.spm. fra Eirin Faldet om uttalelse fra 
statssekretær Synnes om at svenskene 
skulle fått 0Lr94, og om Regjeringen er i 
ferd med å gi opp Lillehammer-O L, S. tid. 
2590-2591 (14.3.90). 

8. Sp.spm. fra Eirin Faldet om arbeidet med 
utvidet kriminalisering og strengere reak
sjoner mot doping, S. tid. 2763-2764 
(28.3.90). 

9. Sp.spm. fra Trond Jensrud om å øke sik
kerheten i alpinanleggene, eventuelt ved 
tilskudd fra tippemidlene, S.tid. 2772-2773 
(28.3.90). 

10. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om hvor
vidt OL-president Arne Myhrvold er invol
vert i nedlegging av en konfeksjonsfa
brikk, og om dette vil få følger for hans rol
le i OL-arbeidet, S.tid. 2938 (4 .4.90). 

l L Sp.spm. fra Trond Jensrud om tiltak for å 
utnytte Lillehammer-O L til å fremme mas
seidretten, S .tid. 3323 (2.5.90). 

12. Sp.spm. fra Trond Jensrud om midler til 
toppidrettsutøvere slik at de kan kvalifise
re seg til Lillehammer-DL, S.tid. 3323-3324 
(2.5.90). 

13. Sp.spm. fra Steinar Maribo om konkrete 
forslag som oppfølging av utredninger om 
de frivillige organisasjoners vilkår, S.tid. 
3402-3403 (9.5.90). 

14. Sp.spm. fra Eva Finstad om initiativ til en 
designkonkurranse for norske kunstnere 
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og kunsthåndverkere i forbindelse med 
OL, S .tid. 3546-3547 (16.5.90). 

15. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om arbeids
måten i OL-styret ved valg av OL-masko
ten Haakon, S.tid. 3928-3929 (6.6.90). 

IV. Lovsaker: 
l. OL-mynt - endringer i sentralbankloven. 

(Lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank 
og pengevesenet.) (Generell bestemmelse 

om at jubileums- og minnemynter kan ut
legges for salg til overkurs.) 
Ot.prp. 36, ref. O.tid. 83, Innst. O. 27, O.tid. 
100-101 (27.3.90), Besl. O. 31, L.tid. 14 
(4.4.90). Lov av 7. september 1990. 

2. Forslag fra Jan Simonsen og Jan Erik Få
ne om opphevelse av lov av 12. juni 1981 
nr. 68 om forbud mot profesjonell boksing. 
Dok. 8:45, ref. O.tid. 321, Innst. O. 79 (ikke
beh.), O.tid. 444 (28.9.90), 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utdannings- og forsk
ningsdepartementet og Kirke- og kultur
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1699-1796 
(13.12.90). 
Budsjett-kap.: 

268 3268 Norges idrettshøgskole 
341 Idrettsformdl 
390 3390 De olympiske vinterlekene l 994 

(l forslag fra SV - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Budsjett for De olympiske vinterlekene 
1994. 
St. prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 770, Budsjett
innst. S. 12, S.tid. 1699-1796 (13.12.90). 
(l forslag fra SV - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Statstilskudd til De 6. paralympiske vin

terleker på Lillehammer i 1994. 
St.prp. 77, ref. S.tid. 3253, Innst. S . 187, 
S.tid. 3981- 3986 (12.6.91). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Steinar Maribo om redusert 

STUI-støtte til idrettsanlegg, og kompensa
sjon for dette ved refusjon av merverdiav
gift, som ved utleie til næringsvirksomhet, 
S. tid. 439-440 (24.10.90). 

2. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om særlov 
om bruken av de olympiske symboler og 
betegnelser, S.tid. 560-561 (14.11.90). 

3. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om tiltak for å 
bedre integreringen av psykisk utviklings
hemmede i lokale idrettslag, S.tid. 735-736 
(21.11.90). 

4. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om konse
kvenser av LOA- direktør Haavinds av
gang, og OL-prosjektets avtaler om svært 
høye avgangsvederlag, S.tid. 736 (21.11.90). 

5. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om bygge
prisene på Lillehammer og bruk av pris
og avanseregulering for å hindre milliard
overskridelser i OL-budsjettet, S .tid. 736-
737 (21.11.90). 

6. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om støtte til 
idrettsarbeid for psykisk utviklingshem
mede, S.tid. 2706 (13.3.91). 

7. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om nye krav til 
arrangørar av alpin World Cup, som vil 
stenge ute fleire vintersportssentra i No
reg og gi uheldige distriktspolitiske kon
sekvensar, S .tid. 2712-2713 (13.3.91). 

8. Sp.spm. fra Børre Rønningen om gjen
nomføringen av bob- og akekonkurranse
ne under OL i 1994, S.tid. 2784-2785 
(20.3.91). 

9. Sp.spm. fra Grete Knudsen om tilretteleg
ging av forholdene i Lillehammer slik at 
funksjonhemmede kan få oppleve Olympi
aden, S.tid. 2904 (10.4 91). 

10. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om framleg
ging av en egen idrettsmelding, S .tid. 
2908-2909 (10.4.91). 

11. Sp.spm. fra Syver Berge om bruk av 
norskproduserte varer og norske firma 
ved OL-utbygginga på Lillehammer, S.tid. 
3292 (8.5.91). 

12. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om 
etablering av kontroll- og innsynsgruppe 
for Lillehammer-DL 94 i tillegg til eksiste
rende kontrollsystem, S.tid. 3370-3371 
(15.5.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Jan Simonsen og Jan Erik Få

ne om opphevelse av lov av 12. juni 1981 
nr. 68 om forbud mot profesjonell boksing. 
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Dok. 8:45 (1989-90), ref. O.tid. 321 (1989-90), 
Innst. O. 4, O.tid. 74-86 (20.11.90). 

Idret 

(Forslaget ble ikke bifalt. Et subsidiært 
forslag fra FrP og H ble heller ikke bifalt.) 

1991-92 
l. Budsjett-saker: 

L Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet og Kulturdepar
tementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
Budsjett-kap.: 

268 3268 Norges idrettshøgskole 
341 Idrettsformdl 
390 3390 De olympiske vinterlekene 1994 
395 Paralympics 94 

m. Spørsmål: 
L Sp.spm. fra Eirin Faldet om bruk av fir

maer som ikke følger arbeidslivets vanlige 
regler ved byggeprosjekter i forbindelse 
med OL, S.tid. 241-242 (16.10.91). 

2. Sp.spm. fra Finn Thoresen om regelverk 
som kan forebygge at ansatte i Olradmini
strasjonen kan høste økonomiske forde
ler, S.tid. 376-377 (30.10.91). 

3. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om valg av nor
ske produkter ved forvaltningsbedriftenes 
sponsing av idretten, S.tid. 2205- 2206 
(29.L92). 

4. Sp.spm. fra Marit Nybakk om å påse at 
OL-utbyggingen skjer på en ryddig og for
skriftsmessig måte, S.tid. 2789- 2790 
(11.3.92). 

5. Sp.spm. fra Sylvia Kristin Brustad om til
tak for å hindre ulykker der ballmål har 
falt over barn, S.tid. 3199 (8.4.92). 

6. Sp.spm. fra Finn Thoresen om avtaler om 
solid etterlønn til direktører i OL-systemet, 
S.tid. 3798-3799 (27.5.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i straffeloven (straffetiltak mot 

doping). (Særskilt vedlegg: NOU 1990:30 
Straffereaksjoner i tilknytning til doping. 
Leder Hans Kristian Bjerke.) 
Ot.prp. 46, ref. O.tid. 422, Innst. O. 64, O. tid. 
560-566 (26.5.92), Besl. O. 87, L.tid. 59 
(11.6.92). Lov av 19. juni 1992. 

1992-93 
l. Budsjett-saker: 

L Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet og Kulturdepar
tementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1842-1932 
(3.12.92). 
Budsjett-kap.: 

268 3268 Norges idrettshøgskole 
341 Idrettsformdl 
390 3390 De olympiske vinterlekene 1994 
395 Paralympics 94 

n. Alminnelige saker: 
L Idretten. Folkebevegelse og folkeforlystel

se. 
St.meld. 41 (1991-92), ref. S.tid. 3532 (1991-
92), Innst. S. 28, S.tid. 659-681 (27.10.92). 

2. Endringer i bevilgninger for budsjettermi
nen 1992 på noen kapitler under Kulturde
partementet. (Kap. 390 og 3390, OL Lille
hammer, tilleggsbev. med terminforskyv
ninger av årlige utgifter og økte inntekter.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 66, 
S.tid. 2148, 2149 (11.12.92). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eirin Faldet om fordeling av 

midler til kulturtiltak, representasjon og 
informasjon til Lillehammer-DL etter 
Stortingets intensjoner om likebehand
ling, S.tid. 157-158 {14.10.92). 

2. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om ini
tiativ til reduksjon i utgiftene til åpnings
seremoni ved Lillehammer-DL, S.tid. 700-
701 (28.10.92). 

3. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om i hvil
ken utstrekning idrettsorganisasjonene 
ved privat forsikring dekker opp behand
lingsutgifter etter idrettsskader, S.tid. 710-
711 (28.10.92). 

4. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om utanlands
ke TV-selskap som vurderer å droppe sen
dingar med førehandsomtale av OL på 
grunn av høge prisar på leige av liner frå 
Televerket, S. tid. 1565-1566 (25.11.92). 

5. Sp.spm. fra Terje Nyberget om konkrete 
oppgaver og utdanning for politireserven 
som skal benyttes ved OL, S. tid. 1572-1573 
(25.11.92). 

l 

l 
l 

l 

l 

l 
l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 
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IV. Lovsaker: 
l. Midlertidig lov om beskyttelse av det 

olympiske symbol og det olympiske em
blem m.m. 
(Vedlegg: Det olympiske symbol. Lille
hammer-emblemet.) 

Ot.prp. 68, ref. O. tid. 578, Innst. O. 92, O. tid. 
684-686 (18.5.93), Besl. O. 102, L .tid. 62 
(25.5.93). Lov av 11. juni 1993. 
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INDUSTRI 

Omfatter bl.a.: Bedriftssammenslutninger, bedriftsnedleggelser, Den Norske Industribank AlS, 
fabrikker, håndverk, industriberedskap, industrikonsesjonsloven, industristøtte, kraftkrevende 
industri, næringspolitikk, patenter, Statens veiledningskontor for oppfinnere, Veiledningsinsti
tuttet i Nord-Norge, Styret for det industrielle rettst'ern, Teknologisk institutt, treforedlingsindu
stri, virkemiddelapparatet under Næringsdepartementet. 
Se også: BERGVERK, INDUSTRIUTBYGGING, STATSBEDRIFTER, VERFTSINDUSTRI 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 822-845 
(27.11.89). 
Budsjett-kap.: 

5622 Aksjer i Den Norske Industribank 
AlS 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 997-1074 
(30.11.89). 
Budsjett-kap.: 

902 3902 Styret for det industrielle rettsvern 
907 3907 Ymse kontrolltiltak 
922 Støtte til forskningsinstitutter og 

utviklingsprogrammer 
924 Romvirksomhet 
931 Statens veiledningskontor for opp

finnere 
934 Standardiseringsarbeid 
93 8 Veiledningsinstituttet i Nord-Nor-

ge 
941 Teknologisk institutt 
942 Veiledningstjenestene i distriktene 
980 Industri- og forsyningsberedskap 

n. Alminnelige saker: 
l. Forlengelse av funksjonstiden for de stor

tingsvalgte medlemmer av Industriban
kens representantskap. 
Innst. S. 102, S.tid. 2535 (8.3.90). 

2. Sammenslåing av Norges Teknisk-Natur
vitenskapelige Forskningsråd og Fondet 
til fremme av bransjeforskning m.v. 
St.prp. 56, ref. S.tid. 2241, Innst. S. 104, 
S.tid. 2639- 2640 (20.3.90). 

3. Endringer i vilkårene for Statkrafts salg 
av kraft med risikodeling. (Forlengelse av 
fristen for kontraktsinngåelse og av kon-

traktsvarigheten.) 
St.prp. 80, ref. S.tid. 3061, Innst. S. 167, 
S.tid. 3495- 3497 (15.5.90). 

4. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Den Norske Industribank AlS' represen
tantskap. 
Innst. S. 222, S.tid. 4077-4078 (11.6.90). 

5. Reorganisering av Tromsø Satellittstasjon. 
(Organisering som avdeling under Norsk 
Romsenter.) 
St.prp. 98, ref. S.tid. 3534, Innst. S. 216, 
S.tid. 4348-4349 (13.6.90). 

6. Forslag fra Tora Aasland Houg og Børre 
Rønningen om å be Regjeringen om å leg
ge fram grunnlag for en bred industripoli
tisk debatt. 
Dok. 8:39, ref. S.tid. 3299, Innst. S. 209, 
S.tid. 4349 (13.6.90). 
(Forslaget bifalt.) 

7. Standardisering, prøving, sertifisering og 
akkreditering i Norge. (I forbindelse med 
utviklingen av EFs indre marked.} 
(Vedlegg: l. EF-direktiv etter den nye me
tode. 2. Standardisering, prøving og serti
fisering i Norge, mandat for utredningsut
valg. 3. Sammendrag.) 
St.prp. 106, ref. S.tid. 3658, Innst. S. 230, 
S.tid. 4349- 4351 (13.6.90). 

8. Verksemda til Den Norske Industribank 
AlS i 1988 og 1989. 
St.meld. 58, ref. S.tid. 4110, Innst. S. 274 
(ikke-beh.), S.tid. 4661 (28.9.90) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Berit Brørby Larsen om kon

troll med aksjeoverdragelser i selskaper 
som eier konsesjonspliktig eiendom som i 
tilfellet med Made In A/S og Hadeland 
Glassverk, S.tid. 983-984 (29.11.89). 
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2. Sp.spm. fra Marit Nybakk om reduksjon i 
tilbudet om teknisk fagutdanning i Oslo 
og konsekvenser for rekruttering av ar
beidskraft til industrien, S.tid. 1645- 1646 
(13.12.89). 

3. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om tiltak 
for å få næringslivet til å bruke fortjeneste 
til å skape nye arbeidsplasser i Norge, 
S.tid. 2155-2156 (24.1.90). 

4. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
konkrete tiltak for å redde nord-norsk næ
ringsliv, herunder også fiskeindustrien, 
S.tid. 2157-2158 (24.1.90). 

5. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om til
tak for å snu ledighetsutviklingen i indu
strien og legge opp til en nasjonal industri
strategi, S.tid. 2159-2160 (24.1.90). 

6. Sp.spm. fra Grete Knudsen om å sikre at 
Norsk Jern Holding ivaretar det omstil
lingsarbeidet som Stortinget har sluttet 
seg til, når Regjeringen åpner for aksjesalg 
til private, S.tid. 2160-2161 (24.1.90). 

7. Sp.spm. fra Grete Knudsen om behandling 
og tidsramme for standardiseringsutval
gets innstilling og tilpasning til EF, S.tid. 
2308-2309 (7 .2.90). 

8. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om å forhin
dre at bedrifter blir kjøpt opp og nedlagt i 
spekulasjonsøyemed, og eventuell konse
sjon ved oppkjøp av Øglænd-konsernet, S. 
tid. 2372-2373 (14.2.90). (Jf. sak 8.) 

9. Sp.spm. fra Eilef A . Meland om Sandnes 
formannskaps avslag på konsesjonssøk
nad for kjøp av aksjer i Øglænd- konser
net, og konsesjonslovens bestemmelser om 
samfunnsmessige interesser ved kjøp av 
fast eiendom, S. tid. 2380 (14.2.90). (Jf. sak 
7.) 

10. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
tilrettelegging av rammevilkår for en mag
nesiumfabrikk i Fauske, S.tid. 2586-2587 
(14.3.90). 

11. Sp.spm. fra Ingvald Godal om å stimulera 
til utbygging av norsk energibasert næ
ringsliv slik at energiressursane kan fo
redlast her i landet, S.tid. 2768-2769 
(28.3.90). 

12. Sp.spm. fra Kirsten H. Leschbrandt om til
tak for at små og mellomstore bedrifter 
skal få rammevilkår på linje med store, 
S.tid. 2771-2772 (28.3.90). 

13. Sp.spn1. fra Marie Lovise Widnes om løyve 
for ei verksemd til å byggje loddeoljetan
kar i r-ekreasjonsområdet Solnørvika i 
Skodje kommune, S.tid. 3337-3338 (2.5.90). 

14. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om nekting av 
konsesjon for eit pukkverk i Hol i Halling
dal, S.tid. 3338 (2.5.90). 

15. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om negative 
konsekvenser for næringsmiddelindustri
en ved et åpnere marked, S.tid. 3701- 3702 
(30.5.90). 

16. Sp.spm. fra Tom Thoresen om utsettelse av 
produksjonsstart ved Saugbrugsforenin
gens LWC-fabrikk i Halden, S .tid. 3923-
3924 (6.6.90). 

17. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om initiativ for 
å sikre fortsatt drift av fabrikken VARTA 
AlS i Halden, S .tid. 3924-3925 (6.6.90). 

18. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
tiltak for å sikre en jevn avsetning og bruk 
av returpapir, S.tid. 3949-3950 (6 .6.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov nr. 16 av 14. desember 1917 

om erverv av vannfall, bergverk og annen 
fast eiendom m.v. (Unntaksbestemmelse 
fra konsesjonsplikt for å forenkle adgan
gen til sammenslutninger innen energifor
syningen og ved fusjoner av industrisel
skaper som innehar vannfallsrettigheter.) 
Ot.prp. 31, ref. O.tid. 82, Innst. O. 29, O.tid. 
126-127 (23.4.90), Besl. O. 33, L.tid. 16 
(8.5.90). Lov av l. juni 1990. 

2. Opphevelse av statens hjemfallsrett til 
bergverk etter lov nr. 16 av 14. desember 
1917 om erverv av vannfall, bergverk og 
annen fast eiendom m.v. (industrikonse
sjonsloven). 
Ot.prp. 54, ref. O.tid. 141, Innst. O. 66, O.tid. 
326-332 (7 .6.90), Besl. O. 66, L . tid. 27 
(13.6.90). Lov av 22. juni 1990. 
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1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1244-1271 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 

5622 Aksjer i Den Norske Industribank 
AlS 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1645 
(11.12.90). 
Budsjett-kap.: 

902 3902 Styret for det industrielle rettsvern 
907 3907 Ymse kontrolltiltak 
922 Støtte til forskningsinstitutter og 

utviklingsprogrammer 
924 Romvirksomhet 
931 Statens veiledningskontor for opp-

finnere 
934 Standardiseringsarbeid 
935 EF-informasjonstjenester 
938 Veiledningsinstituttet i Nord-Nor-

ge 
941 Teknologisk institutt 
942 Veiledningstjenestene i distriktene 
980 Industri- og forsyningsberedskap 

1639 Den Norske Industribank AlS 
2416 Småbedriftsfondet 
2417 Den Norske Industribank AlS 
(l forslag fra KrF og Sp bifalt.) 

3. Integrering av Næringsøkonomisk Insti
tutt i ny Stiftelse for Samfunns- og Næ
ringslivsforskning. (Tilskudd over kap. 
922.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 770, Budsjett
innst. S. 8, S.tid. 1573-1645 (11.12.90). 

n. Alminnelige saker: 
l. Verksemda til Den Norske Industribank 

AlS i 1988 og 1989. 
St.meld. 58 (89-90), ref. S.tid. 4110 (89-90), 
Innst. S. 9, S.tid. 468-469 (25.10.90). 

2. Omorganisering av virkemiddelappara
tet underlagt Næringsdepartementet. (Av
vikling av Industrifondet, Statens Veiled
ningskontor for Oppfinnere og Småbe
driftsfondet. Opprettelse av et Nærings
fondet A.S.) 
St.prp. 4, ref. S.tid. 31. 
(Trukket tilbake ved St.meld. 22.) 

3. Tilbaketrekking av St.prp. nr. 4 (1990-91) 
om omorganisering av virkemiddelappa
ratet underlagt Næringsdepartementet. 
St.meld. 22, ref. S.tid. 564, Innst. S. 27, 
S.tid. 760 (23.11.90). 

4. Forslag fra Anders Talleraas, Per-Kristian 
Foss og Arne Skauge om tiltak for bedret 
egenkapitaltilgang for norsk næringsliv. 

(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 30.11.90 
fra finansministeren og brev av 8.2.91 fra 
Høyres stortingsgruppe til finansministe
ren med svarbrev av 14.2.91.) 
Dok. 8:8, ref. S.tid. 737, Innst. S. 100, S.tid. 
2616-2630 (7 .3.91). 
(5 forslag- ingen bifalt.) 

5. Utvidet norsk deltakelse i ESAs bærera
kettprogram Ariane-5. 
St.prp. 48, ref. S.tid. 2512, Innst. S. 104, 
S.tid. 2758- 2759 (14.3.91). 

6. Redusert avgift på elektrisk kraft for ferro
legeringsindustrien m.v. 
St.prp. 52, ref. S.tid. 2609, Innst. S. 108, 
S.tid. 2839-2847 (22.3 .91). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

7. Redegjørelse fra næringsministeren om 
næringspolitikken. (Industripolitisk rede
gjørelse; næringspolitiske utfordringer og 
hovedprinsipper for styring av næringsut
viklingen; integrasjon i verdensøkonomi
en og fjerning av handelshindre; risikoka
pitaltilgang; effektivisering av kraftmar
kedet; miljøkrav; virkemiddelapparatet; 
FoU-politikken; alternativ til diskrimine
rende konsesjonsregler; omstillingsarbei
det ved ensidige industristeder.) 
S.tid. 3120-3127 (29.4.91), S.tid. 3192-3242 
(debatt 7 .5.91). 
(4 forslag fra Tora Aasland Haug pva. SV, 
hvorav 3 sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I, l forslag ikke 
bifalt.) 

8. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kommunaldepartementets forvalt
ning av statens eierinteresser i Selskapet 
for innvandrer- og fiyktningeboliger, Sel
skapet for industrivekstanlegg og Den 
Norske Stats Husbank i 1989. 
Ref. S.tid. 1191, Innst. S . 136, S.tid. 3394 
(21.5.91). 

9. Statskraftkontraktene med risikodeling. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 31.5.91 fra Olje
og energidepartementet til energi- og in
dustrikomiteen.) 
St.prp. 74, ref. S.tid. 3361, Innst. S. 181, 
S.tid. 3824-3825 (7 .6.91). 

10. Forslag fra Tora Aasland Haug, Erik Sol
heim og Wenche Lyngholm om tiltak fra 
Regjeringens side for å hindre nedleggelse 
av Viking Dekk Produksjon A!S. 
Dok. 8:32, ref. S.tid. 2982, Innst. S. 178 og 
234, S.tid. 3825-3827 (7.6.91), 4248-4269 
(18.6.91). 
(Saken ble i møte 7 .6. tilbakesendt komite 
pga. av nye opplysninger i saken. Ved be
handlingen 18.6. ble 2 forslag fra SV ikke 
bifalt.) 
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ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om initiativ til 

å hindre nedleggelse av Saab-Scania-fa
brikken i Halden, S.tid. 208-209 (17.10.90). 

2. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
etablering av to fragmenteringsanlegg for 
bilvrak, hvorav det ene lokaliseres til Hel
gelandskysten, S.tid. 229-230 (17.10.90). 

3. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om be
driften Tou- Lillehammer som trues av 
nedleggelse, etter oppkjøp av Nora-konser
net, og bevaring av arbeidsplasser i Lille
hammer-området, S.tid. 440-441 (24.10.90). 

4. Sp.spm. fra Oddmund H. Hammerstad om 
åpen konkurranse mellom flere selskap 
om statlige midler til informasjonstekno
logi i helsesektoren, S.tid. 441-442 
(24.10.90). 

5. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om nedleg
gelse av Saab-Scanias fabrikk i Halden, 
S.tid. 539 (14.11.90). 

6. Sp.spm. fra Hallvard Bakke om tiltak for å 
minske kostnader ved kvalitetsavvik ved 
norske bedrifter, S.tid. 540 (14.11.90). 

7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om nedleg
gelse av bildekkproduksjonen ved Viking 
Dekk AlS i Østfold, S .tid. 540-541 (14.11.90). 

8. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om driften av 
Skaland Grafitverk AlS på ytre Senja, og 
konsesjonsvilkårene for de tyske eieme, 
S.tid. 719-720 (21.11.90). 

9. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om virke
midler for å trygge arbeidsplasser ved Vi
king Dekk i Askim, S.tid. 2017-2018 
(9.1.91). 

10. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om ned
leggelse av Viking Dekk i Askim og eiemes 
erkjennelse av at planene bryter med de 
opprinnelige konsesjonsvilkår, S.tid. 
2018-2019 (9.1.91). 

11. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tiltak 
for å redde arbeidsplasser ved Denofa-Lil
leborg fabrikker, etter Norske Meieriers 
planer om nytt anlegg for fraksjonering av 
smør, S.tid. 2051-2052 (16.1.91). 

12. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om midlerti
dig fritak for elektrisitetsavg·ift for deler 
av norsk ferroindustri, S. tid. 224 7-2248 
(6.2.91). 

13. Sp.spm. fra Astrid Marie Nistad om nor
ske bedrifters tilpassing til EFs indre mar
ked, S.tid. 2351-2352 (13.2.91). 

14. Sp.spm. fra Per Sævik om stimulans til 
bedre samarbeid mellorn små og mellom
store bedrifter, S.tid. 2352-2353 (13.2.91). 

15. Sp.spm. fra Helga Haugen om en admini
strasjon for koordinering av tiltak for å 
fremme vekst i små og mellomstore bedrif
ter, S.tid. 2353-2354 (13.2 .91). 

16. Sp.spm. fra Dagfinn Hjertenes om søknad 

om konsesjon for mineralutvinning fra 
Norwegian Tale Minerals AlS i Sogn og 
Fjordane, S .tid. 2487-2488 (20.2.91). 

17 . Sp.spm. fra Pål Atle Skjervengen om bed
ring av næringslivets konkurranseevne er 
forenlig med anmodning om å ansette fle
re personer, S.tid. 2511-2512 (20.2.91). 

18. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg, framsatt 
av Erik Solheim om sikring av Viking i As
kim gjennom eierselskapet Kooperativa 
Forbundet, som nylig er tildelt andeler i 
Nordsjøen, S.tid. 2568-2569 (6.3.91). 

19. Sp.spm. fra Odd Holten om forpliktelse for 
Kooperativa Forbundet til deltakelse i tek
nisk/industriell utvikling på fastlandet et
ter tildeling av andeler i Nordsjøen, S.tid. 
2569-2570 (6.3.91). 

20 . Sp.spm. fra Edvard Grimstad om bruk av 
konsesjonslovens bestemmelser i saken 
med Nivis Tyre om Viking Dekk i Askim, 
S.tid. 2696-2697 (13.3.91). 

21. Sp.spm. fra Wenche Cumming, framsatt av 
Rolf Ketil Bjørn om Distriktenes Utbyg
gingsfonds støtte til krav fra firmaet 
Kropfmuehl, som eier Skaland Grafit
verk, S. tid. 3048 (17 .4.91). 

22 . Sp.spm. fra Edvard Grimstad om konse
sjonsvilkårene for Viking Dekk i Askim, 
og tiltak for å unngå at patenter og vare
merke går ut av landet, S.tid. 3051-3052 
(17 .4.91). 

23. Sp.spm. fra Kari Helliesen om utvidelse 
av bemanningen ved Karmøy Industri 
AlS, S .tid. 3091-3092 (24.4.91). 

24. Sp.spm. fra Karl Sørmo om tiltak mot den 
forventede høye arbeidsledigheten i Indre 
Salten etter nedlegginger i Sulitjelma og 
ved Vensmoen, S.tid. 3262 (8.5.91). 

25. Sp.spm. fra Syver Berge om bruk av 
norskproduserte varer og norske firma 
ved OL-utbygginga på Lillehammer, S.tid. 
3292 (8 .5.91). 

26. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om støtte 
til Lislebygg AlS i Østfold, som trues av 
nedleggelse på grunn av bankenes proble
mer, S.tid. 3365-3366 (15.5.91). 

27. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om Trio
Ving AlS som ved prisrddsdom ble tvunget 
til særbehandling av en konkurrent, noe 
som gjør det gunstigere å produsere uten
for Norge i en konkurransesituasjon, S.tid. 
3372-3373 (15.5 .91). 

28. Sp.spm. fra Helga Haugen om Norske 
Skog som har fått avslag på søknad om 
kraft til ny papirfabrikk, S.tid. 3451-3452 
(29.5.91). 

29. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om sikring 
av videre drift ved Norsk Fett- og Limindu
stri AlS på Mogreina, som blir nektet ut
slippskonsesjon, S .tid . 3457-3458 (29.5.91). 
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30. Sp.spm. fra Odd Holten om krisen i finans
institusjonene og sikring av risikokapital 
til mindre bedrifter i oppbyggingsfasen, 
S.tid. 3705-3706 (5.6.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 15. desember 1967 nr. 9 om 

patenter. (Prosessuelle regler om tvangsli
senser; Oslo byrett som tvungent veme
ting i tvangslisenssaker.) 
Ot.prp. 31, ref. O.tid. 345, lnnst. O. 44, O. tid. 
416-417 (21.5 .91), Besl. O. 53, L.tid. 23 
(30.5.91). Lov av 14. juni 1991. 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S .tid. 1021-1036 
(22.11.91). 
Budsjett-kap.: 

5622 Aksjer i Den Norske Industribank 
AlS 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Næringsdepartementet og 
Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S . 8, S .tid. 1525-1588 
(3 .12.91). 
Budsjett-kap.: 

902 3902 Styret for det industrielle rettsvern 
907 3907 Ymse kontrolltiltak 
922 Støtte til forskningsinstitutter og 

utviklingsprogrammer 
924 Romvirksomhet 
931 Statens veiledningskontor for opp-

finnere 
934 Standardiseringsarbeid 
935 EF-informasjonstjenester 
938 Veiledningsinstituttet i Nord-Nor-

ge 
941 Teknologisk institutt 
942 Veiledningstjenestene i distriktene 
980 Industri- og forsyningsberedskap 

1639 Den Norske Industribank AlS 
2416 Småbedriftsfondet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Omstilling i Askim. (Nytt kap. 953 Viking 

Bedriftsutvikling A/S; Askim Produk
sjonspark A/S; Askim Personalutvikling 
A/S.) 
(Vedlegg: Brev av 9.10.91 fra Næringsde
partementet til energi- og industrikomite
en.) 
St.prp. 2, ref. S.tid. 32, Innst. S . 23, S .tid. 
390-404 ( 4.11.91). 
(2 forslag fra Tora Aasland Houg pva. SV -
ikke bifalt.) 

2. Redusert avgift på elektrisk kraft for Od
da Smelteverk AlS. 

St.prp. 4, ref. S.tid. 32, Innst. S . 21, S.tid. 
431-617, 630 (finansdebatt 7 .11.91). 

3. Diverse endringer på statsbudsjettet for 
1991 vedrørende Næringsdepartementet. 
(Kap. 902 og 3902 Styret for det industriel
le rettsvem; (Patentstyret), økte utgifter 
ved skifte av lokaler.) 
St.prp. 23, ref. S .tid. 845, lnnst. S. 74, S.tid. 
1945- 1946 (17.12.91). 

4. Interpellasjon fra Tora Aasland Houg om 
tiltak mot oppkjøp, slakting og nedlegging 
av norske industribedrifter. 
S.tid. 2151-2168 (16.1.92). 

5. Forslag fra Tora Aasland Houg og Børre 
Rønningen om omorganisering av virke
midlene til industri- og næringsliv. 
Dok. 8:61 (1990-91), ref. S .tid. 32, Innst. S . 
190, S.tid. 3913 (9 .6.92) og enstemmig ved
lagt protokollen. 
(Jf. IV, l og Il, 9.) 

6. Forslag fra Eva R . Finstad pva. H og FrP 
oversendt fra 
Odelstinget 9. juni 1992: «Stortinget gir 
Regjeringen fullmakt til å selge statens ei
erandel i Den Norske Industribank AlS.» 
S.tid. 4201 (17.6.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

7. Forslag fra Helga Haugen pva. KrF og Sp 
oversendt fra Odelstinget 9. juni 1992 : 
«Det opprettes et nytt statlig næringsfond 
med to divisjoner: Industridivisjon med 
Industribanken, Industrifondet og Småbe
driftsfondet, og en Egenkapitaldivisjon. ->> 
S.tid. 4201 (17 .6.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

8. Forslag fra Øystein Hedstrøm pva. FrP 
oversendt fra Odelstinget 9. juni 1992: 
«Stortinget ber Regjeringen fremme de 
nødvendige forslag for å avvikle Distrikte
nes Utbyggingsfond, Industrifondet og 
Småbedriftsfondet.» 
S .tid. 4202 (17 .6.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

9. Forslag fra Tora Aasland Houg pva. SV 
oversendt fra Odelstinget 9. juni 1992: 
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«Stortinget ber Regjeringen utvikle de re
gionale virkemidlene etter modell av re
gionale utviklingsselskaper, slik det er 
skissert i Dokument nr. 8:61 for 1990-91 
Om organisering av virkemidlene til indu
stri og næringsliv.» 
S.tid. 4202 (17.6.92) og sendt Regjeringen. 
(Jf. sak 5 og IV, l.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Sigurd Holemark, framsatt av 

Kjellaug Nakkim om fritak for el-avgift i 
4. kvartal i år for ferrolegeringsbedrifter, 
S.tid. 45-46 (9.10 .91). 

2. Sp.spm. fra Ole Gabriel Ueland om god
kjenning av ein ny type heis for rullestol
bruka rar frå ein bedrift på Jæren, S.tid. 
321-322 (23.10.91). 

3. Sp.spm. fra Jan Erik Fdne om oppfølging 
av Næringslovutvalgets forslag til forenk
ling av lover som berører næringslivet, 
S.tid. 368-369 (30.10.91). 

4. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om bevilgnin
ger fra Distriktenes Utbyggingsfond til 
oppstarting av nye betongfabrikker, S.tid. 
1592-1593 (4.12 .91). 

5. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om bedrif
ten Swedoor i Telemark som ønskes ned
lagt av nåværende eiere, og hvor det for
langes overpris av ny kjøper, S.tid. 1603-
1604 (4.12 .91). 

6. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om samlet 
oversikt over lover og regler for utlendin
ger som vil etablere virksomhet i Norge, 
S .tid. 1955-1956 (18.12.91). 

7. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om 
Dansk Icopals planer om flytting av Nor
folierbedriften på Notodden til Lillestrøm, 
S.tid. 2085-2086 (8.1.92). 

8. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om de nye 
forskriftene for internkontroll i bedrifter, 
S.tid. 2125-2126 (15.1.92). 

9. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om konse
kvenser av energi- og miljøavgifter for tre
foredlingsindustrien i Østfold, S. tid. 2445-
2446 (12 .2.92). (Jf. sak 15.) 

10. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om tiltak for å 
redusere skjemavelde og statlig byrdkrati 
overfor næringslivet, S. tid. 2459-2460 
(12.2 .92). 

11. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om Smdbe
driftsfondet som gir avslag på nesten an
nenhver lånesøknad, blant annet til Kar
møy Fiskemat A/S, S .tid. 2460-2461 
(12 .2 .92). 

12. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om regule
ringsplan for industriområdet Rekefjord i 
Sokndal kommune og Nodest Vei A/S ' 
ønsker om utvidet virksomhet, S .tid. 2618 
(19 .2.92). 

13. Sp.spm. fra Per Aunet om reduksjon av 
C02-utslipp fra norsk aluminiumsindu
stri, S.tid. 2619-2620 (19.2.92). 

14. Sp.spm. fra Anders Aune om private fir
maer som benytter Forsvarets transport
midler til frakt av varer til Forsvaret, og 
dermed skaper problemer for næringsli
vet i Nord-Norge, S.tid. 2620 (19.2.92). 

15. Sp.spm. fra Steinar Maribo om nærings
ministerens løfter om milliardkutt i av
giftsnivået for norsk næringsliv, S . tid. 
2639-2640 (19.2.92). (Jf. sak 9.) 

16. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om tiltak 
for å få bedriften Tønsberg Presstøperi AlS 
i Horten i gang igjen, S.tid. 2773-2774 
(11.3.92). 

17. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
svensk overtakelse og eventuell flytting av 
Vesterålens Hermetikkfabrikk AlS, S.tid. 
2888-2889 (18.3.92). 

18. Sp.spm. fra John G. Bernander om syste
met for prisnedskrivingsbidrag for hel
melkspulver, som gir iskremprodusentene 
dårligere konkurransevilkår, S.tid. 3077-
3078 (1.4.92). 

19. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om støtte 
til produksjon av en nyutviklet fritidsbåt 
for funksjonshemmede, S.tid. 3190-3191 
(8 .4.92). 

20. Sp.spm. !ra Øystein Hedstrøm om støtte 
fra Distriktenes Utbyggingsfond til Lerum 
Gruppens utvidelsesplaner innen mineral
vannsektoren, S .tid. 3352-3352 (29 .4.92). 

21. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
tiltak for å hindre flytting av Vesterålens 
Hermetikkfabrikk AlS, S. tid. 3688-3689 
(20.5 .92). 

22. Sp.spm. fra Oddmund H. Hammerstad om 
ny virksomhet i Nydalen etter nedleggin
gen av Christiania Spigerverk A/S, S.tid. 
3831-3833 (3 .6.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om Statens nærings- og distriktsutvik

lingsfond. 
(Utkast til innst. forelagt finanskomiteen 
og kommunal- og miljøvernkomiteen før 
avgivelse.) 
Ot.prp. 57, ref. O.tid. 462, Innst. O. 78, O.tid. 
760-802 (9 .6.92), Besl. O. 103, L .tid. 63-64 
(15 .6 .92). Lov av 3. juli 1992. 
(6 forslag i Odelstinget- sendt Stortinget, 
hvorav 5 ikke bifalt og l fra Tora Aasland 
Houg sendt Regjeringen. l forslag i Lag
tinget fra FrP, SV, KrF og Sp om å henleg
ge lovforslaget- ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 5-9.) 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

L Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1187-1206 
(17 .11.92). 
Budsjett-kap.: 

5622 Aksjer i Den Norske Industribank 
AlS 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1785-1838 
(L12.92). 
Budsjett-kap.: 

902 3902 Styret for det industrielle rettsvern 
907 3907 Ymse kontrolltiltak 
922 Støtte til forskningsinstitutter og 

utviklingsprogrammer 
924 Romvirksomhet 
931 Statens veiledningskontor for opp-

finnere 
934 Standardiseringsarbeid 
935 EF-informasjonstjenester 
938 Veiledningsinstituttet i Nord-Nor-

ge 
941 Teknologisk institutt 
942 Rådgivningstjeneste i distriktene 
980 Industri- og forsyningsberedskap 

U. Alminnelige saker: 
L Verksemda til Den Norske Industribank 

AlS i 1990 og 1991. 
St.meld. 55 (1991-92), ref. S.tid. 3945 (1991-
92), Innst. S. 4, S.tid. 47 (7.10.92). 

2. Elkem als - statlig medvirkning til refinan
siering av selskapet. 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 27.11.92 fra 
Høyres stortingsgruppe til Næringsdepar
tementet. 2. Brev av 30.11.92 fra departe
mentet til Høyres fraksjon i energi- og in
dustrikomiteen. 3. Brev av 2.12.92 fra de
partementet, statsråden, til komiteen v/ 
Aud Blattmann - vedr. EFs antidumping
praksis overfor ferrolegeringsprodusenter 
i Øst-Europa. 4. Telefax av 3.12.92 fra El
kem A/S til Ole Gabriel Ueland - vedr. fu
sjon av norske ferrosilisiumprodusenter 
og gjeldsforhandlinger i ILS-selskapene. 
5. Pressemelding. av 19.11.92 fra leder av 
gjeldsnemndene.) 
St.prp. 18, ref. S.tid. 1185, Innst. S. 60, 
S.tid. 2064-2077 (8.12 .92). 
(l forslag fra Tora Aasland Houg pva. SV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

3. Forslag fra Tora Aasland Houg og Erik 
Solheim om å hindre utenlandsk oppkjøp 
av AlS Freia Marabou. 

Dok. 8:2, ref. S.tid. 523, Innst. S. 69, S.tid. 
2153-2171 (14.12.92). 
(3 forslag sendt Regjeringen, henholdsvis 
2 fra Tora Aasland Houg pva. SV og l fra 
Ole Gabriel Ueland pva. Sp - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. Forslaget ble 
ikke bifalt.) 

4. Diverse endringer på statsbudsjettet for 
1992 vedrørende Næringsdepartementet. 
(Kap. 922, Statlige utviklingskontrakter 
(UFO); kap. 941 Teknologisk Institutt, Mil
jøteknologisk program.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 1072, Innst. S. 80, 
S.tid. 2171- 2190 (14.12.92). 

5. Forslag fra Petter Bjørheim, Jan Erik Fåne 
og Øystein Hedstrøm om tiltak for å redu
sere næringslivets ulemper ved skjemavel
det. (Forslag om et eget høringsorgan.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 30.9.92 
fra Arbeids- og administrasjonsdeparte
mentet.) 
Dok. 8:44 (1991-92), ref. S .tid. 4340 (1991-
92), Innst. S. 65, S.tid. 2198-2229 (15.12.92) 
og vedtatt sendt Regjeringen. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

6. Forslag fra Svein Alsaker pva. KrF over
sendt fra Odelstinget 16.12.92: «Det hen
stilles til Regjeringen å fremme nødvendig 
lovhjemmel i lov av 15. desember 1967 nr. 
9 om patenter slik at Kongen ved forskrif
ter kan gi utfyllende regler om lovens 
praktisering.» 
S.tid. 2376 (11.1.93) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(Jf. IV, 2.) 

7. Interp. fra Johan J. Jakobsen om å sikre 
nasjonale eierinteresser . i norsk nærings
liv, aktualisert av salget av Freia Marabou 
og den svekkelse av konsesjonslovgivnin
gen EØS-avtalen innebærer. 
S.tid. 2549-2567 (2.2.93). 
(l forslag fra Johan J. Jakobsen pva. Sp 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

8. Voldgift ved utløsning av de private aksjo
nærene i Den Norske Industribank AlS. 
(Lån til Statens nærings- og distriktsut
viklingsfonds grunnfinansieringsord
ning.) 
St.prp. 40, ref. S.tid. 2548, Innst. S. 95, 
S.tid. 2728-2729. 
(Jf. sak 10.) 

9. Interp. fra Gunnar Fatland om en nasjonal 
strategi for anvendelse av gass i Norge, 
S.tid. 3033-3047 (23.3.93). 
(l forslag fra Gunnar Fatland sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 
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10. Betaling av dei private aksjane i Den Nor
ske Industribank AlS. 
(Vedlegg: Rettsbok for voldgiftsretten.) 
St.prp. 99. 
(Ikke behandlet.) 

ID. Spørsmål: 
1. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om nytt ar

beid i Freia Marabou-konsernet for 17 
oppsagte ved Freia Husholdning, S. tid. 
151-152 (14.10.92). 

2. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg, framsatt 
av Per Aunet om patenter på dyrkede kul
turer av melkesyrebakterier, og hvorvidt 
disse er i tråd med retningslinjene i bio
teknologimeldingene, S.tid. 155-156 
(14.10.92). 

3. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
bruk av konsesjonsvilkår for å hindre den 
amerikanske eier i å legge ned bedriften 
Nordiskafilt AlS i Skedsmo, S.tid. 689-690 
(28.10.92). 

4. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å sikre at rå-
va repriskompensasjonsordningen opp-
rettholdes, S.tid. 705-707 (28.10.92). 

5. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om tiltak 
for å unngå nedleggelse av Stabburets piz
zafabrikk på Stranda dersom EØS-avtalen 
fører til utjevning av råvarepriser for bear
beidete landbruksvarer, S.tid. 707-708 
(28.10.92). 

6. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om store 
treforedlingsbedrifter som vurderer over
gang til bruk av olje fremfor elektrisitet, 
og mistanke om ulovlig prissamarbeid 
mellom kraftprodusentene, S.tid. 1241-
1242 (18.11.92). 

7. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om konkurs fare 
for Geos Consult AS i Stjørdal pga. mang
lende oppgjør fra Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet, S.tid. 2467-2469 
(27.1.93). 

8. Sp.spm. fra Leiv Blakset om Stortinget si
ne føresetnader ved handsaminga av OL
planane om å ta omsyn til norsk IT- og te
koindustri, og krav frå LOOC til Norsk 
Vinterutstyr AlS, S.tid. 2470-2471 (27 .1.93). 

9. Sp.spm. fra Erik Solheim om å sikre videre 
drift ved Elkem-bedriften Thamshavn 
Verk i Orkanger, S .tid. 2675- 2676 (10.2.93). 

10. Sp.spm. fra Ulf Guttormsen om tiltak for å 
sikre at teknologi, produkter, spisskompe
tanse og arbeidsplasser hos Autronica AS 
forblir i Trondheim og Norge, S.tid. 2920-
2921 (10.3.93). 

11. Sp.spm. fra mf Guttormsen om Finansde
partementet og Børsen var kjent med Or
kla Finans Fondsmeglings planer om å 
inngå opsjonsavtaler pva. Whessoe PLC 
med sikte på oppkjøp av Autronica AS, 
S.tid. 2937 (10.3.93). 

12. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om å behol
de det norske eierskapet i Glava, S.tid. 
3175-3176 (31.3.93). 

13. Sp.spm. fra Lodve Solholm om å innvilga 
Nordmørsdata AS i Rensvik erstatning 
dersom departementet held fast Foretaks
registeret sitt vedtak om å gi Nordm~re 
Sparebank medhald i klage på namnhk
skap, S.tid. 3718-3719 (12.5.93). 

IV. Lovsaker: 
1. Lov om offentlig støtte og lov om endringer 

i næringslovgivningen m.v. som følge av 
EØS-avtalen. (Opphevelse av ulike be
stemmelser som diskriminerer utenland
ske rettssubjekter.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.10.92 fra 
Næringsdepartementet til energi- og indu
strikomiteen med rettelse av bestemmel
ser om bostedskrav.) 
Ot.prp. 73 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 16, O.tid. 75-97 (12.11.92), 
Besl. O. 11, 12, L. tid. 6 (16.11.92). Lov av 27. 
november 1992. 

2. Forslag fra Eva Heir, Tora Aasland Houg 
og Inger Dag Steen om endring i patentlo
ven slik at det ikke gis anledning til patent 
på liv. 
Dok. 8:51 (1991-92), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
38, O. tid. 324-339, 344 (16.12.92) og ikke bi
falt. 
(Forslaget med tilslutning fra Sp ikke bi
falt. 1 forslag fra Svein Alsaker pva. KrF 
sendt Stortinget - se Il, 6.) 

3. Endringer i lov 29. mai 1953 nr. l om rett 
for handverkarar o.a. til å selja ting som ik
kje vert henta. (Salgsrettloven. Avkorting 
av frist for å selge varer.) 
Ot.prp. 42, ref. O. tid. 461, Innst. O. 74, O.tid. 
599-600 (29.4.93), Besl. O. 90, L.tid. 57 
(4.5.93). Lov av 4. juni 1993. 

4. Endring i lov av 19. juni 1970 nr. 59 om 
handverksnæring (håndverksloven). 
(Unntak for krav om bestått fagprøve og 
prøve i bokføring og kalkulasjon i forbin
delse med EØS-avtalen.) 
Ot.prp. 72, ref. O. tid. 578, Innst. O. 83, O.tid. 
650-651 (14.5.93), Besl. O. 98, L.tid. 61 
(19.5.93). Lov av 4. juni 1993. 
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INDUSTRIUTBYGGING 

Omfatter bl.a.: Industrifondet, industriprosjektering, Statens nærings- og distriktsutviklings
fond (SND). 
Se også: DISTRIKTSUTBYGGING, INDUSTRI, STATSBEDRIFTER 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Næringsdepartementet. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 16.11.89 fra 
Næringsdepartementet om Industrifon
dets tapsrisiko.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 997-1074 
(30.11.89). 
Budsjett-kap.: 

955 Norsk Venture AlS (Nd Norsk Vekst 
AlS) 

3984 Behandling av konsesjonssøkna
der (Næringsdepartementet) 

990 Industriprosjektering, omstillings
tiltak m.v. 

2415 Industrifondet 

U. Alminnelige saker: 
l. Bygging av ny sementovn i Kjøpsvik. (Til

sagn til Aker NS om investeringstilskudd 
over kap. 551.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 564, Innst. S. 59, S.tid. 
1621- 1626 (12.12.89). 

2. Næringsfond til Verran kommune sa..'"Ilt 
førtidspensjonering for ansatte ved Fosda
lens Bergverks-Aktieselskab. 
(Vedlegg til innst.: l. og 2. Brever av 4.12. 
og 7.12.89 fra Verran kommune, ordføre
ren, til energi- og industrikomiteen. 3. 
Brev av 11.12.89 fra Næringsdepartemen
tet til komiteen.) 
St.prp. 46, ref. S.tid. 967, Innst. S. 74, S.tid. 
1738- 1753 (18.12.89). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

3. Rapport fra Riksrevisjonen vedrørende en 
utvidet kritisk gjennomgåelse av visse si
der ved den økonomiske virksomhet i In
dustrifondet. 
(Vedlegg: l. Brev av 24.4.89 fra Næringsde
partementet til Riksrevisjonen. Svarbrev 
av 28.4.89 fra Næringsdepartementet til 
Riksrevisjonen. 2. Brev av 21.4.89 fra Indu
strifondet til Næringsdepartementet. No-

tat fra Industrifondet - Rutinegjennom
gang av handlingsplan.) 
Dok. 12 (1988-89), ref. S.tid. 72, Innst. S. 
234, S.tid. 4229-4231 (12.6.90). 

4. Privatisering av Norsk Jern Holding-kon
sernet. (Salg av 80 pst. av aksjene, herav 45 
pst. til Elkem A/S. Fullmakt til salg av res
terende aksjer.) 
(Vedlegg: Konsern-struktur pr. l. januar 
1990. Vedlegg til innst.: l. og 2. Brev av 
23.5.90 fra energi- og industrikomiteen til 
statsråd Petter Thomassen, N æringsde
partementet og svarbrev av 28.5.90. 3. Brev 
av 28.5.90 fra Norsk Jern Holding AS til 
Næringsdepartementet, Statsselskapsav
delingen. 4. og 5. Brev av 30.5.90 fra Aps 
industrifraksjon til statsråden og svarbrev 
av 6.6.90. 6. og 7. Brev av 7 .6.90 fra komi
teen til statsråden og svarbrev av 7.6.90. 8. 
og 9. Brev av 8.6. fra FrPs industrifraksjon 
til statsråden og svarbrev av 8.6.90.) 
St.prp. 103, ref. S.tid. 3579, Innst. S. 247, 
S.tid. 4303- 4348 (13.6.90). 
(l forslag fra Fr P om salg av resterende ak
sjer- ikke bifalt.) 

5. Industrifondets virksomhet i 1987, 1988 og 
1989. 
St.meld. 51, ref. S.tid. 3913, Innst. S. 226 
(ikke-beh.), S.tid. 4351 (13.6.90). 

6. Omstilling i Sør-Varanger og fremtidig 
virksomhet ved AlS Sydvaranger. 
St.prp. 114, ref. S.tid. 4110, Innst. S. 263 
(ikke-beh.), S.tid. 4455 (15.6.90). 

lll. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om å skifte ut 

styret ved Horten Industripark for blant 
annet å sikre lokal representasjon og om 
forvaltning av statens eiendommer, S. tid. 
348-349 (15.11.89). 

2. Sp.spm. fra Marit Nybakk om arbeidet 
med nye industriprosjekter i Nydalen, 
S.tid. 978-979 (29.11.89). 
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3. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om etablering 
av steinknuseverk i Tysvær for ved det å 
skape nye arbeidsplasser i området, S.tid. 
1645 (13.12.89). 
(Jf. sak 5.) 

4. Sp.spm. fra Mari.t Nybakk om bekreftelse 
på at utstyret til trådverksdelen ved Spi
gerverket ikke skal flyttes til Mo i Rana, 
S.tid. 2042-2043 (10.1.90). 

5. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om behand
lingen av saken om bedriften Norsk Gra
nitt Espevik AlS, S.tid. 2229-2230 (31.1.90). 
(Jf. sak 3.) 

6. Sp.spm. fra Marit Nybakk om et etable
ringsprogram for småindustri også vil 
omfatte storbyene, S.tid. 3191-3192 
(25.4.90). 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Næringsdepartementet . 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1645 
(11.12.90). 
Budsjett-kap.: 

3984 Behandling av konsesjonssøkna
der (Næringsdepartementet) 

990 Industriprosjektering, omstillings
tiltak m.v. 

2415 Industrifondet 
2. Omstilling i Sør-Varanger og fremtidig 

virksomhet ved AlS Sydvaranger. 
St.prp. l. Tillegg 6, ref. S .tid. 1191, Bud
sjett-innst. S. 8, S .tid. 1573-1645 (11.12.90). 
(Jf. Il, sakene 2, 3 og 4.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Industrifondets virksomhet i 1987, 1988 og 

1989. 
St.meld. 51 (1989-90), ref. S .tid. 3913 (1989-
90), Innst. S. 33, S.tid. 762 (23.11.90). 

2. Omstilling i Sør-Varanger og fremtidig 
virksomhet ved AlS Sydvaranger. 

St.prp. 114 (1989-90), ref. S.tid. 4110 (1989-
90). 
(Trukket tilbake ved St.meld. 27 .) 
(Jf. sak 4 og I, sak 2.) 

3. Tilbakekalling av St.prp. nr. 114 (1989-90) 
om omstilling i Sør-Varanger og fremtidig 
virksomhet ved AlS Sydvaranger. 
St.meld. 27 , ref. S .tid. 1191, Innst. S. 54, 
S.tid. 1646 {11.12.90). 
(Jf. neste sak og I, sak 2.) 

4. Omstilling i Sør-Varanger og fremtidig 
virksomhet ved AlS Sydvaranger. 
St.prp. 80, ref. S .tid. 3394, Innst. S. 235, 
S.tid. 4228-4241 (18.6.91). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. sak 3 og I, sak 2.) 

m. Spørsmål: 
L Sp.spm. fra Reidar Johansen om omstil

lingstiltak i Sør-Varanger kommune, 
S .tid. 2054-2055 (16.1.91). 

2. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om framlegging 
av proposisjon vedrørende omstilling i 
Sør-Varanger og framtida til A/S Sydvar
anger, S .tid. 3271-3272 (8 .5.91). 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S .tid. 1525-1588 
(3.12.91). 
Budsjett-kap.: 

3984 Behandling av konsesjonssøkna
der (Næringsdepartementet) 

990 Industriprosjektering, omstillings-
tiltak m.v. 

2415 Industrifondet 
(Jf. STATSBUDSJETTET l, 36om forlen
gelse av garantiramme for Industrifondet.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Tora Aasland Houg og Børre 

Rønningen om omorganisering av virke
midlene til industri- og næringsliv . 
Dok. 8:61 (1990-91), ref. S.tid. 32 , Innst. S. 
190, S .tid. 3913 (9.6.92) og enstemmig ved
lagt protokollen. 
(Jf. IV, l og 11, 5.) 

2. Forslag fra Eva R. Finstad pva. H over
sendt fra Odelstinget 9. juni 1992: «Stortin
get ber Regjeringen organisere Statens 
nærings- og distriktsutviklingsfond som et 
aksjeselskap.» 
S .tid. 4201 (17 .6.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 
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3. Forslag fra Helga Haugen pva. KrF og Sp 
oversendt fra Odelstinget 9. juni 1992: 
«Det opprettes et nytt statlig næringsfond 
med to divisjoner: Industridivisjon med 
Industribanken, Industrifondet og Små be
driftsfondet, og en Egenkapitaldivisjon.» 
S.tid. 4201 (17 .6.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, L) 

4. Forslag fra Øystein Hedstrøm pva. FrP 
oversendt fra Odelstinget 9. juni 1992: 
«Stortinget ber Regjeringen fremme de 
nødvendige forslag for å avvikle Distrikte
nes Utbyggingsfond, Industrifondet og 
Små bed riftsfondet. >> 

S.tid. 4202 (17 .6.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, L) 

5. Forslag fra Tora Aasland Houg pva. SV 
oversendt fra Odelstinget 9. juni 1992: 
«Stortinget ber Regjeringen utvikle de re
gionale virkemidlene etter modell av re
gionale utviklingsselskaper, slik det er 
skissert i Dokument nr. 8:61 for 1990-91 
Om organisering av virkemidlene til indu
stri og næringsliv.» 

S.tid. 4202 (17 .6.92) og sendt Regjeringen. 
(Jf. sak l og IV, 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 

frihandelssone ved Gardermoen som vir
kemiddel for økt sysselsetting, S . tid. 1604-
1606 (4.12.91). 

IV. Lovsaker: 
L Lov om Statens nærings- og distriktsutvik

lingsfond. 
(Vedlegg: Utkast til innst. forelagt finans
komiteen og kommunal- og miljøvernko
miteen før avgivelse.) 
Ot.prp. 57, ref. O. tid. 462, Innst. O. 78, O. tid. 
760-802 (9.6.92), Besl. O. 103, L.tid. 63-64 
(15.6.92). Lov av 3. juli 1992. 
(6 forslag i Odelstinget - sendt Stortinget, 
hvorav 5 ikke bifalt og l fra Tora Aasland 
Houg sendt Regjeringen. l forslag i Lag
tinget fra FrP, SV, KrF og Sp om å henleg
ge lovforslaget- ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 1-5.) 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S .tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap.: 
2425 3571 Statens nærings- og distriktsutvik

lingsfond (SND) og fylkeskommu
nene 

(l forslag fra Børre Rønningen pva. SV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1785-1838 
(1.12.92). 
Budsjett-kap.: 

937 Norsk Designrcld 
3984 Behandling av konsesjonssøkna

der (Næringsdepartementet) 
990 Industriprosjektering, omstillings

tiltak m.v. 
2420 Statens nærings- og distriktsutvik

lingsfond 
(Jf. IV, 1.) 

3. Omstilling i Sør-Varanger - utbygging ved 
Kimek AlS. (Kap. 990/945.) 
St. prp. l. Tillegg 4, ref. S . tid. 1185, Bud
sjett-innst. S . 8, S.tid. 1785-1838 (1.12.92). 

18 

n. Alminnelige saker: 
l. Industrifondets virksomhet i 1990 og 1991. 

St.meld. 57 (1991-92, ref. S .tid. 3945 (1991-
92), lnnst. S. 30, S .tid. 1071-1072 (12 .11.92). 

2. Diverse endringer på statsbudsjettet for 
1992 vedrørende Næringsdepartementet. 
(Kap. 900 Næringsdepartementet - til
leggsbev. til interimsadministrasjon ved 
etablering av Statens nærings- og distrikt
sutviklingsfond; kap. 2415/5315 Industri
fondet, tilleggsbev. til OFU-kontrakter.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 1072, lnnst. S. 80, 
S .tid. 2171-2190 (14.12 .92). 

3. Voldgift ved utløsning av de private aksjo
nærene i Den Norske Industribank AlS. 
(Lån til Statens nærings- og distriktsut
viklingsfonds grunnfinansieringsord
ning.) 
St.prp. 40, ref. S.tid. 2548, Innst. S. 95, 
S .tid. 2728-2729. 

4. Interp. fra Børre Rønningen om situasjo
nen for SND (Statens nærings- og distrikt
sutviklingsfond). 
S .tid. 4041-4054 (28.5.93). 
(l forslag fra Børre Rønningen sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I .) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Holten om Industrifondet 

som holder tilbake et lån det er gitt tilsagn 
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om til en bedrift i Fredrikstad, S.tid. 2673-
2674 (10.2.93). 

2. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om ved
tak fattet av styret i Statens nærings- og 
distriktsutviklingsfond som i praksis sten
ger for kapitaltilførsel til smd og mellom
store bedrifter, S.tid. 2674-2675 (10.2.93). 

3. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om å følge opp 
rapporten fra pilot-prosjektet ((Produser i 
Norge», som anslår gevinsten av å erstatte 
importvarer med norske varer til minst 15 
000 nye arbeidsplasser, S.tid. 2767-2768 
(17 .2.93). 

4. Sp.spm. fra Børre Rønningen om å endre 
kravene til sikkerhet i Statens nærings- og 
distriktsutviklingsfond slik at fondet blir 
en pådriver i norsk næringsliv, bl.a. for be
driften J G & Sønner AS, S.tid. 2918-2920 
(10.3.93). 

5. Sp.spm. fra Odd Holten om søknad fra 
Sarpsborg Papirfabrikk til Statens næ
rings- og distriktsutviklingsfond om etab
leringslån for å sikre videre drift, S .tid. 
2952-2953 (17 .3.93). 

6. Sp.spm. fra Ingvald Godal om handsa
mingstida for konsesjonssøknader frå nor
ske bedrifter, S.tid. 3316-3317 (21.4.93). 

7. Sp.spm. fra Eirin Faldet om å vurdere yt
terligere bevilgning til et omstillingsfond 
for Ringsaker Vekst AS. (Trukket tilbake), 
S.tid. 3434 (28.4.93). 

8. Sp.spm. fra Gudmund Restad om renteni
vået i Statens nærings- og distriktsutvik
lingsfond, S.tid. 3716-3717 (12.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring av lov 15. juli 1949 nr. l om Norges 

Kommunalbank.(Hjemmel for overførin
ger fra reservefondet til statskassen/egen
kapitaldivisjonen i Statens nærings- og di
striktsutviklingsfond.) 
Ot.prp. 7, ref. O. tid. 4, Innst. O. 24, O. tid. 60-
64 (12.11.92), Besl. O. 8, L.tid. 5 (16.11.92). 
Lov av 4. desember 1992. 
(Jf. I, 2.) 

2. Endring i lov av 3. juli 1992 nr. 97 om Sta
tens nærings- og distriktsutviklingsfond. 
(Virkningshjemmel for Svalbard.) 
Ot.prp. 38, ref. O.tid. 412, Innst. O. 59, O.tid. 
413 (11.2.93), Besl. O. 68, L.tid. 33 (16.2.93). 
Lov av 12. mars 1993. 
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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, politisk asyl, Selskapet for innvan
drer- og flyktningeboliger, statsborgerrett, statsløshet, utlendingsdirektoratet, utlendingsloven. 
Se også: KOMMUNENES ØKONOMI, MENNESKERETTIGHETER, PERSONVERN, POLITI 
OG PÅTALEMYNDIGHET, RETTSVESEN, SIVILLOVGIVNING 

1989-90 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 857-967 
(28.11.89). 
Budsjett-kap.: 
504 Utlendingsdirektorat 
505 Bosetting av flyktninger og inte

grering av innvandrere 
583 Selskapet for innvandrer- og flykt

ningeboliger 
(2 forslag fra Sverre Mauritzen pva. H, KrF 
og S p, bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7.12.89). 
Budsjett-kap.: 
231 Tilskudd til grunnskoLen utenfor 

sektortilskuddet 
285 Voksenopplæring for flyktninger, 

innvandrere og andre særlige mål
grupper innenfor det offentliges 
ansvar 

(l forslag fra Siri Frost Sterri pva. H, KrF 
og Sp, om tilskuddsordningen for under
visning av fremmedspråklige elever, bi
falt.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Tillegg i bevilgningen til tiltak for innt'an

drere, herunder flyktninger og asylsøkere, 
i statsbudsjettet for 1989. (Kap. 285 Vok
senopplæring og kap. 505 Mottak og inte
grering.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 72, Innst. S. 30, S.tid. 
84 7-855 (27 .11.89). 
(Jf. neste sak.) 

2. Tillegg i bevilgningen til innvandringspo
litiske tiltak, herunder mottak av asylsø
kere og flyktninger, i statsbudsjettet for 
1989. (Kap. 231, tilskudd til opplæring i 
norsk og morsmål, kap. 241, ekstra språ
kopplæring for fremmedspråklige elever, 
kap. 285 voksenopplæring, kap. 504 Utlen
dingsdirektoratet- drift av mottakssteder 
og ytelser til asylsøkere, kap. 505, mottak 
og integrering, kap. 611 og 640, refusjon til 
kommuner for utgifter til hjelp, kap. 642 
Flyktningehjel p.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 72, Innst. S . 31, S.tid. 
847-856 (27.11.89). 
(Jf. forrige sak.) 

3. Forslag fra Inger-Marie Ytterhorn (John 
Alvheim) oversendt fra Odelstinget 5. de
sember 1989: <<Stortinget ber Regjeringen 
endre reglene i folketrygden dit hen, at det 
klart fremgår at asylsøkere, flyktninger 
med familiemedlemmer først er å anse som 
medlemmer av folketrygden fra det tids
punkt de får oppholdstillatelse i Norge.» 
S.tid. 1791-1793 (19.12.89). 
(Jf. FOLKETRYGD IV, sak.) 

4. Forslag fra Lisbeth Holand og Kjellbjørg 
Lunde om å be Regjeringen legge fram 
forskrifter til utlendingsloven til behand
ling i Stortinget. 
Dok. 8:3, ref. S.tid. 1540, Innst. S. 85, S .tid. 
2356-2364 (8.2.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

5. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kommunal- og arbeidsdepartemen
tets forvaltning av statens eierinteresser i 
Selskapet for innvandrer- og flyktningebo
liger, Selskapet for industrivekstanlegg og 
Den Norske Stats Husbank i 1988. 
Ref. S.tid. 2037, Innst. S. 186, S.tid. 3712 
(30.5.90). 
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6. Endringar på statsbudsjettet for 1990 un
der kapittel administrerte av Utanriksde
partementet og Kommunaldepartementet. 
(Overføring fra u-hjelpsbudsjettet til fi
nansiering av flyktningemottak i Norge; 
kvoteflyktninger.) 
St.prp. 99, ref. S.tid. 3534, Innst. S. 255, 
S.tid. 4396- 4398, 4403-4417 (14.6.90). 
(3 forslag, hvorav l fra Annelise Høegh 
pva. H, KrF og Sp om nytt kap. 192 Tiltak i 
Norge godkjent som utviklingshjelp - bi
falt med 60 mot 52 stemmer.) 

7. Bosetting og integrering av flyktninger og 
personer med oppholdstillatelse på huma
nitært grunnlag - organisering, ressurs
bruk og finansieringsordninger. 
St.meld. 61, ref. S .tid. 4662 (28.9.90) og ved
tatt utsatt. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å innføre au

tomatisk oppholdstillatelse for asylsøkere 
dersom saken ikke er ferdigbehandlet in
nen seks måneder, S.tid. 336-337 (8 .11.89). 

2. Sp.spm. fra Reidar Johansen om å fjeme 
bestemmelsen om at innbyggere i Troms 
og Finnmark skal melde fra til politiet 
dersom de har utenlandske statsborgere 
som overnattingsgjester, S.tid. 363-364 
(15.11.89). 

3. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde, framsatt av 
Asbjørn Bjørnset om fire utlendingar som 
blei bringa inn etter ein aksjon i Bergen 
pga. hudfargen, og å få slutt på slike dis
kriminerande aksjonar, S.tid. 364 
(15.11.89). 

4. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om de svært 
vanskelige forholdene for kurdere i Tyrkia 
vil bli lagt til grunn ved behandling av 
asylsøknad, S.tid. 708-709 (22.11.89). 

5. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om religiøs 
forfølgelse som grunnlag for politisk asyl, 
S.tid. 709 (22.11.89). 

6. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om bedring av 
politiets informasjonsrutiner i asylsaker, 
S.tid. 993-994 (29.11.89). 

7. Sp.spm. fra Marit Rotnes om bakgrunnen 
for politirazziaen mot mørkhudede i 
Trondheim, og hvorvidt slike aksjoner kan 
forsvares, S .tid. 1666-1667 (13.12 .89). 

8. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om skilna
den i kommunalt opplæringstilbud mel
lom 240 timar for innvandrarar og 500 ti
mar for asylsøkjarar, S.tid. 2051-2052 
(10.1.90). 

9. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om å benytte 
perioden flyktninger og asylsøkere venter 
på utplassering i kommune til opplæ
rings- og integreringstiltak, S.tid. 2075-
2076 (17 .1.90). 

10. Sp.spm. fra Karita Bekkemellem om tiltak 
for å stoppe økende vold mot innvandrere, 
S.tid. 2092-2093 (17 .1.90). 

11. Sp.spm. fra Ase Klundelien om asyl eller 
oppholdstillatelse på humanitært grunn
lag for €n marokkansk flyktning som risi
kerer arrestasjon og tortur ved tilbakesen
delse, S.tid. 2225-2226 (31.1.90). 

12. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om garanti for 
at det ikke vil skje en utgiftsoverføring fra 
staten til kommunene ved finansiering av 
arbeidet med flyktninger, S.tid. 2299-2300 
(7.2.90). 

13. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om forslag om 
lov slik at staten kan pålegge kommuner å 
ta imot flyktninger, S .tid. 2300 (7 .2.90). 

14. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om tiltak 
for å få ein mindre streng praksis ved 
handsaming av asylsøknader, S. tid. 2525-
2526 (7.3.90). 

15. Sp.spm. fra Grete Knudsen om en uten
landsk student som er nektet oppholdstil
latelse fordi skolemyndighetene rådet 
henne til en utdanning som ikke hjemler 
for opphold, S.tid. 2601-2602 (14.3.90). 

16. Sp.spm. fra Anneliese Dørum, framsatt av 
Trond Jensrud om ny vurdering av asylsø
knad for 16 år gamle Kannan Nagendram, 
S.tid. 2689-2690 (21.3.90). 

17 . Sp.spm. fra Inger Pedersenomflyktninger 
som må bo i statlige flyktningemottak for
di kommunene nøler med mottak av flykt
ninger, S.tid. 3181-3182 (25.4.90). 

18. Sp.spm. fra Trond Jensrud, framsatt av 
Karita Bekkemellem om Norges Godtem
plar Ungdomsforbund som har søkt om å 
få benytte sitt leirsted til sekundærmottak 
for flyktninger, S.tid. 3182 (25.4.90). 

19. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om endring 
av lovverket slik at asylsøkere over 67 år 
kan få pensjon og ikke bli henvist til sosial 
støtte, S.tid. 3186-3187 (25.4.90). 

20. Sp.spm. fra Grete Knudsen, framsatt av 
Ranveig Frøiland om oppholdstillatelse 
for Ashrafunnesha Haque fra Bangladesh, 
som har bodd i Norge i ti år, S .tid. 3203 
(25.4.90). 

21. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om det norske 
lovverket er i pakt med FNs barnekon
vensjon når det stilles krav om forsørgelse 
for å få rett til familiegjenforening, S .tid. 
3203-3204 (25.4.90). 

22. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om stats
midler til flyktningemottak i kommunene 
kan benyttes til fjernadopsjon av en utvist 
asylsøkerfamilie, som på Notodden, S .tid. 
3314 (2.5.90). 

23 . Sp.spm. fra Lisbeth Holand om nivårela
tert alfabetisering for innvandrere som er 
analfabeter i tillegg til regulær norskun
dervisning, S .tid. 3330-3331 (2.5.90). 
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24. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om utvis
ning av mora til ein sterkt handikappa gut 
frå Tyrkia, S.tid. 3335-3337 (2.5.90). 

25. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om Utlen
dingsdirektoratets kritikk av Justisdepar
tementet for å gi negative signal når det 
gjeld asylsøkjarar, flyktningar og innvan
drarar, S.tid. 3559-3560 (16.5.90). 

26. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om endring i 
praksis for familiegjenforening for utviste 
asylsøkere som er gift med norske kvinner, 
S.tid. 3561-3563 (16.5.90). 

27 . Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde, framsatt av 
Asbjørn Bjørnset om nekting av turistvi
sum for folk frå u-land som ynskjer å vitje 
familien sin i Noreg, S.tid. 3613-3614 
(23 .5.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1475-1570 
(10.12.90). 
Budsjett-kap.: 

504 Utlendingsdirektorat 
505 Bosetting av flyktninger og inte

grering av innvandrere 
583 Selskapet for innvandrer- og flykt-

ningeboliger 
(l forslag fra SV om voksenopplæring- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. Il, sak L) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utdannings- og forsk
ningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1699-1796 
(13.12.90). 
Budsjett-kap.: 

221 Tilskudd til grunnskolen utenfor 
sektortilskuddet 

231 Tilskudd til videregc1ende opplæ
ring utenfor sektortilskuddet 

250 3250 Voksenopplæring i offentlig regi 
(l forslag fra H , FrP, KrF og Sp, og l for
slag fra KrF og Sp,bifalt.) 

U . Alminnelige saker: 
l. Bosetting og integrering av flyktninger og 

personer med oppholdstillatelse på huma
nitært grunnlag - organisering, ressurs
bruk og finansieringsordninger. 
St.meld. 61 (1989-90), ref. S.tid. 31, Innst. S. 
49, S .tid. 1475-1550 (10.12.90). 
(l forslag fra Børre Rønningen pva. SV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 
(Jf. I, sak l og IV, sak 1.) 

2. Endringer på statsbudsjettet 1990 under 
Kommunaldepartementets forvaltnings
område. (Kap. 504 Utlendingsdirektoratet, 
kap. 505 Bosetting av flyktninger og inte
grering av innvandrere.) 

St.prp. 31, ref. S .tid. 1191, Innst. S. 70, 
S.tid. 1904-1905 (19.12.90). 

3. Forslag fra Vidar Kleppe og Jan Simonsen 
om å utvise utenlandske statsborgere som 
bryter norsk lov. 
Dok. 8:51 (1989-90), ref. S.tid. 65, Innst. S . 
80, S.tid. 2321-2338 (12 .2.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

4. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kommunaldepartementets forvalt
ning av statens eierinteresser i Selskapet 
for innvandrer- og flyktningeboliger, Sel
skapet for industrivekstanlegg og Den 
Norske Stats Husbank i 1989. 
Ref. S .tid. 1191, Innst. S. 136, S .tid. 3394 
(21.5.91). 

5. Forslag fra Kjell Magne Bondevik, Kjell
bjørg Lunde og Anne Enger Lahnstein om 
økt antall kvoteflykninger. 
Dok. 8:53, ref. S .tid. 4137, Innst. S . 239 (ik
ke-beh.), S. tid. 4371 (20.6 .91). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Berit Brørby Larsen om utvis

ningen av en filippinsk morsmålslærer i 
Gran kommune, og forholdet til skolelo
ven og barns rett til morsmålsundervis
ning, S.tid. 88-89 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Geir-Ketil Hansen, framsatt av 
Kristin Halvorsen om å få stoppet diskri
minering av mørkhudede ved en rekke 
restauranter Oslo, S.tid. 449-450 
(24.10.90). 

3. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om tiltak 
for å forhindre ulovlig innvandring over 
grensestasjonene i Østfold, S. tid. 537-538 
(14.11.90). 

4. Sp.spm. fra Jon Lilletun om å utnytte ledig 
kapasitet ved asylmottakene til jødiske 
flyktninger fra Sovjet, S. tid. 700-701 
(21.11.90). 

5. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om ein 
gjennomgang av spørsmål i tilknyting til 
serbisk undertrykking av albanarar i Ko
sovo-provinsen i Jugoslavia, S.tid. 701-702 
(21.11.90). 
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6. Sp.spm. fra Jon Lilletun om revurdering 
av avslaget på søknad om oppholdstillatel
se for de russisk-jødiske familiene Gurvitsj 
og Iosjpe, S.tid. 714 (21.11.90). 

7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om asylsø
kere som søker asyl i Norge etter å ha fått 
avslag på asylsøknad i Sverige, S.tid. 2052-
2053 (16.1.91). 

8. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om tiltak for å 
lette soningsvilkdrene for utenlandske 
fanger, S.tid. 2220-2221 (6.2.91). 

9. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om av
slag på asylsøknad fra Enis og Vlora Hox
ha, og forholdet til innhaldet i FN s barne
konvensjon, S .tid. 2222-2223 (6.2.91). 

10. Sp.spm. fra Grete Knudsen om avslag på 
søknad om oppholdstillatelse for Rungru
dee Ruengsri. (Trukket tilbake), S.tid. 2225 
(6.2.91). 

11. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om tiltak for 
å gi norskopplæring til alle asylsøkere, og
så der det er mindre grupper enn 10, S.tid. 
2366-2367 (13.2.91). 

12. Sp.spm. fra Helen Bøsterud om Heimever
net samarbeider med Overvåkingspolitiet 
i kartlegging av flyktninger og asylsøkere i 
Norge, S.tid. 2473 (20.2.91). 

13. Sp.spm. fra Knut Hanselmann om beta
ling til asylsøkere og flyktninger for å reise 
hjem, S.tid. 2476-2477 (20.2.91). 

14. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om enflykt
ningebedrift i kommunal regi i Rakkestad 
i Østfold, S .tid. 2691-2692 (13.3.91). 

15. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om mang
lende midler til Oslo politikammer til å 
sende ut utlendinger som oppholder seg 
ulovlig i landet, S.tid. 3050-3051 (17 .4.91). 

16. Sp.spm. fra Marit Nybakk om diskrimine
ring av innvandrerbarn gjennom nedleg
ging av Gamlebyen og Møllergata. skoler i 
Oslo, S .tid. 3070-3071 (17 .4.91). 

17. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om å vente 
med å sende tilbake rumenske asylsøkja
rar til den europeiske menneskerettsdele
gasjonen har avgitt sin rapport, S.tid. 3095-
3096 (24.4.91). 

18. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om pågripelse 
av fem rumenske asylsøkere i Salangen, 
S.tid. 3096-3097 (24.4.91). 

19. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om overholdel
se av målet om svar om opphold eller ut
sendelse innen 6 mdneder for asylsøkere i 
primærmottak, S.tid. 3264 (8.5.91). 

20. Sp.spm. fra Helga Haugen om tiltak for å 
forhindre at fargede personer diskrimine
res ved d bli nektet adgang til serverings
steder i Norge, S.tid. 3454 (29.5.91). 

21. Sp.spm. fra Thea Koritzinsky om Romsds 
bydelsutvalgs vedtak om innvandrings
stopp i bydelen, og tiltak for å hindre at 
slik politikk sprer seg, S.tid. 3699-3700 
(5 .6.91). 

22. Sp.spm. fra Olav Akselsen om auke i inn
tak av personar med innvandrarbak
grunn ved Politiskulen, S.tid. 3708-3709 
(5 .6.91). 

23. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om utsendel
sesfrister for asylsøkere som settes så korte 
at ankeretten ikke blir reell, S .tid. 3710-
3711 (5.6.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 5. juni 1964 nr. 2om sosial 

omsorg og i lov 17. juni 1953 nr. 14om bar
nevern. (Integrering av flyktninger og per
soner med oppholdstillatelse på humani
tært grunnlag - endret finansieringsord
ning.) 
Ot.prp. 19, ref. O.tid. 218, Innst. O. 23, O.tid. 
228-230 (7.2.91}, Besl. O. 28, L.tid. 13 
(21.2.91). Lov av l. mars 1991. 
(Jf. I, l og Il, 1.) 

1991-92 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Kommunaldepartementet. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 28.10.91 fra 
Kommunaldepartementet om Selskapet 
for innvandrer- og flyktningeboliger (SIF
BO).) 
Budsjett-innst. S . 5, S.tid. 1305-1396 
(28.11.91). 
Budsjett-kap.: 

504 3504 Utlendingsdirektorat 
505 Bosetting av flyktninger og inte

grering av innvandrere 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
Budsjett-kap.: 

221 Tilskudd til grunnskolen utenfor 
sektortilskuddet 

231 Tilskudd til videregdende opplæ
ring utenfor sektortilskuddet 

250 3250 Voksenopplæring i offentlig regi 
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11. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1991 un

der Kommunaldepartementets forvalt
ningsområde. (Kap. 504 
Utlendingsdirektoratet, reduserte drifts
utgifter til statlige mottak.) 
St.prp. 27 , ref. S.tid. 1183, Innst. S . 53, 
S.tid. 1773 (9 .12.91). 

2. Forslag fra Kjell Magne Bondevik, Kjell
bjørg Lunde og Anne Enger Lahnstein om 
økt antall kvoteflyktninger. 
Dok. 8 :53 (1990-91), ref. S .tid. 4137 (1990-
91), Innst. S . 38, S.tid. 1773-1781 (9.12.91) 
og vedtatt sendt Regjeringen. 
(Forslaget ble ikke bifalt. 2 forslag fra FrP
ikke bifalt. Forslaget ble oversendt Regje
ringen til utredning og uttalelse.) 

3. Interp. fra Lisbeth Holand om styrking av 
barnas interesser i utlendingssaker i tråd 
med Barnekonvensjonen. 
S .tid. 2748-2758 (10.3.92). 
(2 forslag fra Lisbeth Holand sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

4. Avvikling av Selskapet for innvandrer- og 
flyktningeboliger, SIFBO, og videreføring 
av boligtiltak for flyktninger og innvan
drere i kommunene. 
St.prp. 50, ref. S.tid. 2438, Innst. S. 152, 
S.tid. 3636-3644 (15.5 .92). 
(4 forslag, hvorav 3 ikke bifalt og l fra In
ger Pedersen pva. kommunal- og miljø
vernkomiteen om avviklingsdatoen - bi
falt .) 
(Jf. IV, 1.) 

5. Forslag fra Øystein Hedstrøm og Vidar 
Kleppe om å innføre obligatorisk HIV-test 
av alle som søker oppholdstillatelse i Nor
ge og som kommer fra høyrisikoland. 
Dok. 8:27, ref. S .tid. 3180, lnnst. S . 164, 
S.tid. 3753-3764 (25.5.92) og avvist. 
(l forslag fra H, FrP og KrF om oversen
delse til Regjeringen - ikke bifalt.) 

6. Søknad fra Gabriella Cecilia Nilsdotter 
Dånmark om å bli naturalisert norsk bor
ger. 
Innst. S. 198, S.tid. 4331 (18.6 .92). 

Ill. Spørsmål: 
1. Sp.spm. fra Svein Alsaker om tiltak for å 

stanse organisert ulovlig innvandring av 
flyktninger til Norge, S.tid. 327 (23.10.91). 

2. Sp.spm. fra Børre Rønningen om avvik
ling av SIFBO, S. tid. 929-930 (20.11.91). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om styrket 
grensekontroll for å hindre menneskes
mugling over E6 ved Svinesund, S.tid. 
1599-1600 (4.12.91). 

4. Sp.spm. fra Sylvia Kristin Brustad, fram
satt av Einar Olav Skogholt om praksis i 

forhold til asylsøkere fra Peru, på bak
grunn av Amnestys beskrivelse av forhol
dene i landet, S .tid. 1804-1805 (11.12 .91). 

5. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om turistvi
sum for utlendinger for å besøke sin fami
lie i Norge, S.tid. 1805-1806 (11.12.91). 

6. Sp.spm. fra Erik Solheim om omfanget av 
slaveliknende arbeidsforhold ved kinesis
ke restauranter i Norge, S .tid. 1948-1949 
(18.12 .91). 

7. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om opp
holdstillatelse for en thailandsk kvinne 
som har bodd over tre år i Norge. (Trukket 
tilbake), S.tid. 1955 (18.12.91). 

8. Sp.spm. fra Børre Rønningen om under
dekking i kompensasjon til kommunane 
for busetting av flyktningar for 1992, S .tid. 
2080-2081 (8.1.92). 

9. Sp.spm. fra Hilde Johnson om utvisning 
av den nyresyke bulgareren Bou Boev. 
(Trukket tilbake), S.tid. 2295 (5.2.92). 

10. Sp.spm. fra Terje Nyberget om endring i 
regelverket for behandling av asylsøkna
der fra asylsøkere som begår kriminelle 
handlinger, S.tid. 2452 (12.2 .92). 

11. Sp.spm. fra Knut Hanselmann om opp
holdstillatelse for flyktningefamilier i 
Moss etter uriktig tilegnelse av sosialhjelp, 
S.tid. 2612 (19.2.92). 
(Jf. sakene 13 og 14.) 

12. Sp.spm. fra Arild Hiim om reduksjon i 
kostnadene ved hjemsendelse av avviste 
asylsøkere, S.tid. 2623-2624 (19.2 .92). 

13. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tiltak 
for å hindre uriktig utbetaling av sosial
hjelp til flyktninger og asylsøkere, S . tid. 
2630-2631 (19.2.92). (Jf. sakene 11 og 14.) 

14. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tiltak 
for å redusere asylsøkeres muligheter til 
urettmessig tilegnelse av trygdemidler, 
S.tid. 2941-2942 (25.3.92). 
(Jf. sakene 11 og 13.) 

15. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om økning i 
antallet HIV- positive, og en omprøving av 
AIDS-politikken i Norge, S. tid. 2949-2951 
(25.3.92). 

16. Sp.spm. fra Finn Thoresen om omlegging 
av morsmålsundervisningen for fremmed
språklige til undervisning i ett av fire ver
densspråk, S.tid. 3094-3095 (1.4.92). 

17. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om å beklage for
søk på hjemsendelse av eritreiske flyktnin
ger overfor regjeringene i Etiopia og Eri
trea, S.tid. 3181-3182 (8.4.92). 

18. Sp.spm. fra Kari Helliesen om problemer 
med kulturkollisjoner ved St. Svithun ung
domsskole i Stavanger, S.tid. 3367-3368 
(29.4.92). 

19. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om ar
beids- og oppholdstillatelse for en uten-
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landsk statsborger som har fullført en fa
gutdannelse i Norge, S.tid. 3537-3538 
(13.5.92). 

20. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om repatri
ering av flyktninger til land hvor regimes
kifte og mer liberale holdninger gjør dette 
mulig, S.tid. 3687-3688 (20.5.92). 

21. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm, framsatt av 
Lisbeth Holand om rett til skoletilbud for 
barn som oppholder seg i landet uten opp
holdstillatelse, S.tid. 3791-3792 (27.5.92). 

22. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om tilbake
sending av enflyktningfamilie til Makedo
nia, S.tid. 3830-3831 (3.6.92). 

23. Sp.spm. fra Jan Simonsen om overrepre
sentasjon av utenlandske statsborgere på 
kriminalstatistikken, S .tid. 3943-3944 
(10.6.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 24. juni 1988 nr. 64 om ut

lendingers adgang til riket og deres opp
hold her (utlendingsloven). (Utvidet ad
gang til å ta fotografi og fingeravtrykk av 
utlendinger og til å registrere avtrykkene i 
et EDB-basert register; utvidet adgang til 
fengsling ved mistanke om falsk identi
tet.) 
(Vedlegg: Høringsbrev datert 9. april 1992 
med liste over høringsinstanser.) 
Ot.prp. 83, ref. O. tid. 566, Innst. O. 86, O.tid. 
953-968 (15.6.92), Besl. O. 127, L .tid. 72 
(19.6.92). Lov av 3. juli 1992. 
(3 forslag i Odelstinget og l forslag i Lag
tinget- ingen bifalt.) 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Kommunaldepartementet. 
(Vedlegg til innst.: 3. Brev av 17. november 
1992 fra Kommunaldepartementet vedr. 
utgifter til asylmottak.) 
Budsjett-innst. S. 5, S .tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap.: 

504 3504 Utlendingsdirektorat 
505 3505 Bosetting av flyktninger og inte

grering av innvandrere 
585 Statens innvandrer- og flyktning

boliger 
(l forslag fra H og FrP vedr. repatriering 
av flyktninger.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1842-1932 
(3.12.92). 
Budsjett-kap.: 

221 Tilskudd til grunnskolen utenfor 
sektortilskuddet 

231 Tilskudd til videregående opplæ
ring utenfor sektortilskuddet 

250 3250 Voksenopplæring i offentlig regi 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1992 under 

Kommunaldepartementets forvaltnings
område. (Kap. 504 Utlendingsdirektoratet, 
tiltak for flyktninger fra Bosnia; kap. 505 
Bosetting av flyktninger.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 42 , 
S.tid. 1577-1615, 1662-1664 (26.11.92). 

2. Forslag fra Lisbeth Holand pva. SV over
sendt fra Odelstinget 13.11.92: «Stortinget 
henstiller til Regjeringen å fremme forslag 
om endringer i utlendingsloven slik at de 
regler som i denne proposisjonen foreslås 
for EØS-borgere, blir gjort gjeldende for 
alle utlendinger.)) 
S.tid. 1840-1841 (2 .12.92) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 
(Jf. IV, 1.) 

3. Endringer på statsbudsjettet for 1992 un
der kapitler administrert av Kirke-, utdan
nings- og forskningsdepartementet. (Kap. 
250, Voksenopplæring for flyktninger og 
innvandrere- mindreforbruk.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 1072, Innst. S. 72, 
S .tid. 2194-2197 (14.12.92). 

4.Interp. fra Eirin Faldet om tiltak og/eller 
lovforbud mot organisasjoner med et klart 
rasistisk/nazistisk grunnsyn. 
S.tid. 2743-2759 (16.2.93). 

5. Forslag fra Lisbeth Holand, Svein Alsaker 
og Edvard Grimstad om å be Regjeringen 
legge fram en stortingsmelding om norsk 
flyktningpolitikk . 
Dok. 8:18, ref. S.tid. 2829, Innst. S . 120, 
S.tid. 3509-3511 (29.4.93) og enstemmig bi
falt. 

6. Redegjørelse av justisministeren om situa
sjonen i Kosovo og spørsmålet om tvun
gen hjemsendelse av kosovoalbanere. 
S.tid. 4828-4838 (18.6 .93), og vedlagt proto
kollen. 
(En representant fra hver partigruppe fikk 
anledning til korte merknader etter rede
gjørelsen.) 
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7. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget 
ber Regjeringen øyeblikkelig innføre vi
sumplikt for bosniere på lik linje med Sve
rige og Danmark. 
Dok. 8:38, ref. S.tid. 4935-4936 og vedtatt 
ikke behandlet av dette Storting. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om avvik

ling av særordninger for flyktninger som 
praktiseres i en rekke kommuner, S.tid. 
152-153 (14.10.92). 

2. Sp.spm. fra John S. Tveit om fornyet ar
beidstillatelse for en britisk statsborger til
knyttet Evangelisk Barnemisjon, S .tid. 
537-538 (21.10.92). 

3. Sp.spm. fra Terje Nyberget om 5000 utlen
dinger som oppholder seg ulovlig i Oslo, 
S.tid. 703-704 (28.10.92). 

4. Sp.spm. fra Finn Thoresen om innføring i 
den evangelisk-lutherske religion for skole
barn fra innvandrermiljøer, S.tid. 1249 
(18.11.92). 

5. Sp.spm. fra Karin Lian om informasjon 
om lovforbud mot omskjæring av piker til 
de miljøer hvor dette er kulturtradisjon, 
S .tid. 1266-1267 (18.11.92) . 

6. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om 
planer for flyktninger med opphold i flykt
ningmottak på opptil to og et halvt år, 
S.tid. 2078-2079 (9 .12.92). 

7. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om å gi nor
ske borgeres ektefeller visum til Norge uten 
forhåndssamtykke fra Utlendingsdirekto
ratet, S.tid. 2108-2109 (9.12 .92). 

8. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om Utlen
dingsdirektoratet sitt avslag på søknad om 
stønad til tannbehandling av bosniske 
krigsfangar ved Harastølen i Luster, S .tid. 
2570- 2571 (3 .2.93). 

9. Sp.spm. fra Terje Nyberget om tiltak mot 
kriminalitetsutviklingen blant barn og 
ungdom med innvandrerbakgrunn, S.tid. 
2686-2688 (10.2.93). 

10. Sp.spm. fra Terje Nyberget om reaksjoner 
overfor kriminell ungdom under den kri
minelle lavalder, S.tid. 2688-2689 (10 .2.93). 

11. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om rimelighe
ten av at norske partier klargjør sin flykt
ning-, asyl- og innvandringspolitikk i et 
valgår m.v., S .tid. 2760-2761 (17 .2.93). 

12. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om beherskelse 
av norsk skriftlig og muntlig som krite
rium for norsk statsborgerskap m.v., S .tid. 
2761-2762 (17.2.93). 

13. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om 
hvorvidt det er tilrådelig å fatte vedtak om 
å tilbakesende kosovoalbanske asylsøkere, 
S.tid. 2774-2777 (17 .2.93). 

14. Sp.spm. fra Svein Alsaker om betalingen 
for forberedende advokatarbeid ved kla
ger i asylsaker, S.tid. 2881-2882 (24.2 .93). 

15. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om å redusere 
bruken av fengsling og fengslingslengden 
ved tvil om asylsøkeres identitet, S .tid. 
2940-2941 (10.3.93). 

16. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å hindre 
urettmessig tilegnelse av sosialhjelp, i lys 
av forhold vedrørende innvandrermiljøer i 
Moss, S.tid. 2945-2946 (10.3.93). 

l 7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om kapasi
tetsproblemer i rettsvesenet er grunn til å 
sette en mulig voldtektsforbryter fri, S. tid. 
3053-3054 (24.3.93). 

18. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om opp
læring i bokmål av innvandrarar, jamvel 
om dei bur i typiske nynorskdistrikt, S .tid. 
3318-3320 (21.4.93). 

19. Sp.spm. fra Jan Simonsen om oppholdstil
latelse på humanitært grunnlag for en ko
sovoalbaner som er ransdømt i sitt hjem
land, S .tid. 3325-3326 (21.4.93). 

20. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å styrke 
politiets fremmedkontroll ved «Stena Nor
dica>>S anløp i Moss for å minske den ille
gale innvandringen, S .tid. 3531-3532 
(5.5.93). 

21. Sp.spm. fra Odd Holten om det er i sam
svar med reglene og premissene i utlen
dingsloven at kvinner ved samlivsbrudd 
sendes ut av landet. (Trukket tilbake), S. 
tid. 3534 (5.5 .93). 

22. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om krimi
nalitet blant asylsøkere, avdekket i en rap
port fra Utlendingsdirektoratet, S.tid. 3730 
(12 .5.93). 

23. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om tilbakesen
ding av kosovoalbanere, i lys av Flyktnin
gerådets påpekning av ·manglende over
våkning av de tilbakesendtes sikkerhet, S. 
tid. 3730-3731 (12.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om lovvalg i forsikring, lov om gjen

nomføring i norsk rett av EØS-avtalens 
vedlegg V punkt 2. om fri bevegelighet for 
arbeidstakere m.v. innenfor EØS og lov 
om endringer i enkelte lover som følge av 
EØS-avtalen. 
(Vedlegg: EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 
(rådsforordning (EØF) nr. 1612/68 og nr. 
312/76) om fir bevegelse for arbeidstakere 
m. v. innenfor EØS med de endringer og 
tillegg som følger av vedlegg V, protokoll l 
til avtalen og avtalen for øvrig.) 
Ot.prp. 72 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 21, O.tid. 103-120 (13.11.92), 
Besl. O. 17, 18, L.tid. 6-7 (16 .11.92). Lov av 
27. november 1992. 



Innvandrere - 282-

(3 forslag, hvorav l fra Lisbeth Holand 
sendt Stortinget- se Il, 2.) 

2. Forslag fra Solveig Sollie, Ragnhild Que
seth Haarstad og Lisbeth Holand om ef
fektivisering av lov håndhevelsen av forbu
det i straffelovens § 135 a om forbud mot 
rasistisk propaganda m.v., og av forbudet 

i straf!elovens § 349 a mot nektelse av va
rer og tjenester på rasistisk grunnlag m . v. 
Dok. 8:14, ref. O.tid. 393, Innst. O. 73, O.tid. 
590-599 (29.4.93) og vedtatt sendt Regjerin
gen til utredning og uttalelse. 
(l forslag om avvisning ikke bifalt.) 
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INTERNASJONAL RETT 

Omfatter bl.a.: Folkerett, Genevekonvensjonen, Haag-domstolen, havrettsspørsmål. 
Se også: EUROPARÅDET, GRENSESPØRSMÅL, INTERNASJONALT SAMARBEID, MEN
NESKERETTIGHETER, NEDRUSTNING, NORDISK SAMARBEID, TRAKTATER, UTEN
RIKSSAKER 

1989-90 
U. Alminnelige saker: 

l. Enkelte endringer på statsbudsjettet for 
1990 under Utenriksdepartementet. (Mer
utgifter i forbindelse med tvist mellom 
Norge og Danmark ved Den internasjona
le domstol i Haag om avgrensningen av 
kontinentalsokkelen og fiskerisonen i om
rådet mellom Jan Mayen og Grønland, og 
norsk deltakelse i den internasjonale ord
ning for oppgjør av Det internasjonale 
tinn råds forpliktelser.) 
(Vedlegg: Avtaletekster i form av brev av 
21. november 1989 fra kreditorene, brev
veksling av 8. og 11. desember 1989 mel-

lom Tinnrådets eksekutivdirektør og kre
ditorenes representant Hambros Bank, 
samt Tinnrådets resolusjon av 12. desem
ber 1989. (Vedleggene er på engelsk og i 
norsk oversettelse.)) 
St.prp . 68, ref. S.tid. 2534, Innst. S. 117, 
S .tid. 2750-2751 (27 .3.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Reidar Johansen om når Nor

ge vil ratifisere Havrettskonvensjonen av 
1982, S .tid. 2193-2194 (31.1.90). 

1992-93 
Ill. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om 
oppfølging av Regjeringens forslag om en 
internasjonal domstol for å få slutt på kri
gen i Bosnia-Hercegovina, S.tid. 1237-1239 
(18.11.92). 

IV. Lovsaker: 
l . Lov om gjennomføring i norsk rett av Lu

ganokonvensjonen om domsmyndighet og 
fullbyrding av dommer i sivile og kom
mersielle saker. 
(Vedlegg: l. Luganokonvensjonen i norsk 
og engelsk parallelltekst. 2. Domme av
sagt af De Europæiske Fællesskabers 
Domstol vedrørende fortolkningen af 
Bruxelleskonventionen af 27. september 
1968. (Utdrag av De Europæiske Fælles-

skabers Tidende Nr C 189/97, 28. juli 1990, 
s. 97 -114). 3. Nyere tolkningsuttalelser fra 
EF -domstolen om Brusselkonvensjonen 
27. september 1968.) 
Ot.prp. 94 (1991-92), ref. O.tid. 1012 (1991-
92), Innst. O. 26, O.tid. 317-318 (16.12.92), 
Besl. O. 43, L. tid. 20 (21.12.92). Lov av 8. ja
nuar 1993. 

2. Endringer i lov 20. juli 1893 nr. l om Sjø
farten m .v. (arrest i skip). 
(Vedlegg: l. Internasjonal konvensjon om 
arrest i sjøgående skip, undertegnet i 
Brussel 10. mai 1952. 2. Liste over satsene 
som er tilsluttet arrestkonvensjonen.) 
Ot.prp. 88, ref. O.tid. 645, Innst. O. 102, 
O.tid. 719-722 (24.5.93), Besl. O. 108, L .tid. 
64 (3.6 .93). Lov av 11. juni 1993. 
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INTERNASJONALT SAMARBEID 

Se også: EFTA/EF, EUROPARÅDET, FN, FN-STYRKER, FREDSARBEID, GRENSESPØRS
MÅL, INTERNASJONAL RETT, NATO (POLITISKE SPM), NEDRUSTNING, NORDISK 
SAMARBEID, TRAKTATER, UTENRIKSSAKER, UTVIKLINGSHJELP, ØKONOMISK 
SAMARBEID 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S .tid. 716-764 
(23.11.89). 
Budsjett-kap.: 

401 Deltakelse i internasjonale organi
sasjoner 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Miljøverndepartementet . 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 857-967 
(28.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1470 Internasjonalt milj~roernsamar

beid 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 1155-1212 
{4 .12.89). 
Budsjett-kap.: 
1001 Deltakelse i internasjonale organi

sasjoner 
4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1219-1260 
(4.12.89). 
Budsjett-ka p.: 
120 3120 Deltaking i internasjonale organi

sasjonerm v 
163 Verdensutstillingen i Sevilla 1992 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7.12.89). 
Budsjett-kap.: 
301 Deltaking i internasjonale organi

sasjoner 
310 3310 Universitetet i Oslo 
367 Europeiske vitenskapelige samar

beidstiltak 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1541-1616 
{8.12.89). 
Budsjett-kap.: 
1301 Deltakelse i internasjonale organi

sasjoner 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger for budsjettermi

nen 1989 på noen kapitler under Kultur
og vitenskapsdepartementet. (Kap. 367 
Europeiske vi ten ska pelige samarbeidstil
tak, besparelse pga. lavere kontingent.) 
St.prp. 39, ref. S.tid. 967, Innst. S. 53, S.tid. 
1682- 1683 (14.12.89). 

2. Samtykke til å inngå en avtale mellom 
Norge og Det europeiske økonomiske felles
skap om systemer for elektronisk utveks
ling av handelsdata. (TEDIS-programmet 
- Trade Electronic Data Interchange Sy
stems.) 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 967, Innst. S. 56, S .tid. 
1703 (18.12.89). 

3. Samtykke til inngåelse av en avtale mel
lom Norge og Det europeiske økonomiske 
fellesskap om opprettelse av et utdan
ningssamarbeid innenfor rammen av gjen
nomføringen av COMETT Il (1990-1994). 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 34, ref. S.tid. 1364, Innst. S . 70, 
S.tid. 1707- 1708 (18.12.89). 

4. Miljøvernpolitisk redegjørelse av miljø
vernministeren. (Forberedelser til Bergen
skonferansen «Innsats for felles framtid», 
miljøsituasjonen i Øst-Europa, forhandlin
ger om en klimakonvensjon, system for 
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kontroll og gjennomføring av internasjo
nale miljøforpliktelser, S02 utslipp fra Ko
lahalvøya, samarbeid mellom Nordsjølan
dene om havforurensning, reforhandlin
ger av Montreal-avtalen om ozonødeleg
gende stoffer og om reduksjon av S02 og 
NOx, miljøpolitikk i EFTA/EF-forhandlin
gene.) 
S.tid. 2717-2724 (27.3.90), S .tid. 3125-3179 
(debatt 24.4.90). 
(4 forslag, hvorav 2 fra Per Aunet og 2 fra 
Haakon Blankenborg, sendt Regjeringen -
se REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

5. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriks
ministeren. (Revolusjonen i Øst-Europa; 
Sovjetunionens utfordringer; de baltiske 
republikker; KSSE-prosessens betyd
ning; NATOs rolle; nedrustningsforhand
linger; EFTA/EF-prosessen; utviklingslan
denes gjeldsproblemer; Bergenskonferan
sen og internasjonalt miljøsamarbeid; mi
nistererklæringen; Etiopia/Eritrea-erklæ
ringen; utviklingen i Kambodsja; Mellom
Amerika; Nicaragua; Midtøsten-konflik
ten; Sør- Afrika.) 
S.tid. 3581-3588 (22.5.90), S .tid. 3713-3791 
(utenriksdebatt 31.5.90). 
(l forslag fra Anders Aune sendt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
l.) 
(Jf. neste sak.) 

6. Utviklingstrekk i det internasjonale sam
funn og virkninger for norsk utenrikspoli
tikk. 
St.meld. 11, ref. S .tid. 73, Innst. S. 1.81, 
S.tid. 3713- 3791 (utenriksdebatt 31.5.90). 
(7 forslag fra SV- ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

7. Norges deltakelse i Konferansen om Sik
kerhet og Samarbeid i Europa (KSSE). 

Det tredje oppfølgingsmøtet i Wien 1986-
89. 
(Vedlegg: I . Oversikt over oppfølgingsakti
viteter etter Madrid-møtet. Il. Dokumen
tasjon - Sluttdokumentet fra Wien- møtet 
1986. Dokument fra Stockholmkonferan
sen. Mandat for forhandlinger om konven
sjonelle styrker i Europa.) 
St.meld. 46, ref. S.tid. 3390, Innst. S . 196 
(ikke-beh.), S .tid. 3852 (5.6.90). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om medvirkning 

til større samarbeid mellom ungdom i Øst
Europa og Norge, S.tid. 970- 971 (29.11.89). 

2. Sp.spm. fra Paul Chaffey om Regjeringen 
vil gjøre noe konkret for å støtte demokra
tiseringsprosessen i Tsjekkoslovakia , S . tid. 
1630-1631 (13.12.89). 

3. Sp.spm. fra Bjørn Tore Godal om statlig 
støtte til å utvide deltakerantallet ved Den 
internasjonale Studentfestivalen i Trond
heim, S.tid. 2172-2173 (24.1.90). 

4. Sp.spm. fra Tore A . Liltved om tiltak over
for Øst- Tyskland og intemasjonalt for å få 
stengt kjernekraftverket i Greifswald, 
S.tid. 2388-2389 (14.2.90). 

5. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om å sikre at 
Norge er en pådriver i arbeidet med over
føring av miljøteknologi til Øst-Europa, 
S.tid. 2389-2390 (14.2.90). 

6. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om avslag på 
støtte til Sanglaget i BULs invitasjon av 
koret Renatus fra Latvia, S .tid. 2513-2514 
(7.3.90). 

7. Sp.spm. fra Syl via Kristin Brustad om til
tak for økonomiske og teknologiske overfø
ringer til Øst-Europa, S . tid. 2959-2960 
(4.4.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Justis- og politdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S .tid. 1002-1049 
(30 .11.90). 
Budsjett-kap.: 

401 Deltakelse i internasjonale organi
sasjoner 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 1144-1191 
(3 .12.90). 

Budsjett-kap.: 
1001 Deltakelse i internasjonale organi

sasjoner 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 3, S.tid. 1199-1243 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 

106 Deltaking i internasjonale organi
sasjoner mv 

108 Internasjonal bistand 
123 Verdensutstillingen i Sevilla l 992 
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4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S . 14, S.tid. 1361-1423 
(7.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1301 Deltakelse i internasjonale organi

sasjoner 
5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S . 5, S.tid. 1475-1570 
(10.12 .90). 
Budsjett-kap.: 
1470 Internasjonalt miljøvernsamar

beid 
6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Utdannings- og forsk
ningsdepartementet og Kirke- og kultur
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1699-1796 
(13.12.90). 
Budsjett-kap.: 

288 Internasjonalt vitenskapelig sam
arbeid 

301 Deltaking i internasjonale organi
sasjoner 

Il. Alminnelige saker: 
l. Norges deltakelse i Konferansen om Sik

kerhet og Samarbeid i Europa (KSSE). 
Det tredje oppfølgingsmøtet i Wien 1986-
89. 
(Vedlegg: l. Oversikt over oppfølgingsakti
viteter etter Madrid-møtet. Il. Dokumen
tasjon - Sluttdokumentet fra Wien-møtet 
1986. Dokument fra Stockholmkonferan
sen. Mandat for forhandlinger om konven
sjonelle styrker i Europa.) 
St.meld. 46 (1989-90}, ref. S.tid. 3390 (1989-
90), Innst. S . 8, S.tid. 497-509 (8.11.90). 

2. Norges deltakelse på verdensutstillingen i 
Sevilla i 1992. 
St.prp. 6, ref. S.tid. 197, Innst. S . 22, S .tid. 
769 (27.11.90). 

3. Samtykke til ratifikasjon av avtale om 
opprettelse av Den Europeiske Bank for 
Gjenoppbygging og Utvikling (EBRD) 
med tilhørende vedlegg A og B. (Bidrag til 
økonomiske reformer i Sentral- og Øst-Eu
ropa.) 
(Vedlegg: l. Avtale om opprettelse av 
EBRD. Vedlegg A og B . 2. Formannens 
rapport.) 

St.prp. 35, ref. S .tid. 1571, Innst. S. 102, 
S .tid. 2611-2614 (7.3.91). 

4. Utvidet norsk deltakelse i ESAs bærera
kettprogram Ariane-5. 
St.prp. 48, ref. S .tid. 2512, Innst. S. 104, 
S.tid. 2758-2759 (14.3.91). 

5. Miljøvernpolitisk redegjørelse av miljø
vernministeren. (Globalt miljøvernsamar
beid, forhandlinger om en klimakonvens
jon, målsettingen om C02-stabilisering, 
konvensjon for bevaring av biologisk 
mangfold, havmiljøet, forberedelser til 
FN-konferansen om miljø og utvikling i 
Brasil 1992, tiltak mot sur nedbør, miljø
samarbeid med Øst-Europa og Sovjet
unionen, radioaktiv forurensning, miljø
problematikken i EØS-forhandlingene, 
avfallsproblemene, miljøvern i kommune
ne, bioteknologi, havbruk.) 
S.tid. 2787-2796 (21.3.91), S.tid. 2913-2972 
(miljøverndebatt 11.4.91). 
(8 forslag fra Per Aunet pva. SV, hvorav 2 
forslag ble sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 

6. Interp. fra John G. Bernander om ny for
deling av innsatsen i forberedelsene til en 
klimakonvensjon, ved et system for omset
telige utslippstillatelser. 
S.tid. 3175-3190 (3.5.91). 

7. Utbygging og drift av et nordvest-euro
peisk Loran C system. 
(Vedlegg: Engelsk og norsk avtaletekst. 4 
vedlegg til innst. med brevveksling mel
lom sjøfarts- og fiskerikomiteen og fiskeri
ministeren og fra Fiskeridepartementet til 
Stortinget.) 
St.prp. 92, ref. S.tid. 3449, Innst. S. 232, 
S.tid. 4316-4321 (19.6.91). 

m. Spørsmål: 
l.Sp.spm. fra Paul Chaffey om Norges stand

punkt på møte om Antarktis-traktaten til 
spørsmålet om forbud mot utvinning av 
olje og mineraler, S.tid. 202-203 (17 .10.90). 

2. Sp.spm. fra Bjørn Tore Godal om et euro
peisk energicharter med sikte på å bedre 
forsyningssikkerheten og fremme handel 
med energi i Europa, S .tid. 2761-2762 
(20.3 .91). 

3. Sp.spm. fra Paul Chaffey om Norges ar
beid for optimal beskyttelse av det an
tarktiske miljø, S.tid. 3043 (17 .4.91). 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 749-789 
(15.11.91). 
Budsjett-kap.: 

401 Deltakelse i internasjonale organi
sasjoner 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S . 10, S.tid. 963-1019 
(21.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1001 Deltakelse i internasjonale organi

sasjoner 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1096-1160 
(25.11.91). 
Budsjett-kap.: 

106 Deltaking i internasjonale organi
sasjoner mv 

l 08 Internasjonal bistand 
108 Internasjonal bistand 

123 Ve·rdensutstillingen i Sevilla 1992 
4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1186-1263 
(26.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1301 Deltakelse i internasjonale organi

sasjoner 
5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S . 5, S .tid. 1305-1396 
(28 .11.91). 
Budsjett-kap.: 
1470 Internasjonalt miljøvernsamar

beid 
6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet og Kulturdepar
tementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1623-1717 
(5 .12.91). 
Budsjett-kap.: 

288 Internasjonalt vitenskapelig sam
arbeid 

301 Deltaking i internasjonale organi
sasjoner 

11. Alminnelige saker: 
l. Enkelte endringer i statsbudsjettet for 

1991 under Utenriksdepartementet. (Kap. 
106 Deltaking i internasjonale organisasjo
ner, bidrag til MINURSO - FN -operasjon 

til overvåking av folkeavstemning i Vest
Sahara og EFTA-budsjettet; kap. 108 In
ternasjonal bistand, miljøtiltak i Øst-Euro
pa gjøres overførbar.) 
St. prp. 24, ref. S.tid. 846, Innst. S . 67, S.tid. 
1856 (16.12.91). 

2. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen og 
Carl I. Hagen til endring i Grunnlovens 
§ 93. (Hjemmel for norsk tilslutning til EF.) 
Ref. S .tid. 2095 (8 .1.92). 
(Jf. Dok. 12, forslag 12.) 

3. Miljøvernpolitisk redegjørelse av miljø
vernministeren. (Utslippsreduksjoner, av
fallshåndtering, nye nasjonalparker, vass
dragsvern, fortidsvern, oljevernbered
skap, friluftsliv, FNs miljøprogram, klima
konvensjonen, miljøkonferansen i Brasil, 
miljøavgifter, C02-målsettingen, radioak
tiv forurensning.) 
S .tid. 3061-3069 (1.4.92), S.tid. 3210-3258 
(debatt 9.4.92). 
(3 forslag, hvorav l ikke bifalt. 2 forslag 
sendt Regjeringen, henholdsvis fra An
ders Aune og fra Per Aunet pva. SV - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. neste sak.) 

4. Forslag fra Carl I. Hagen og Pål Atle 
Skjervengen om opphevelse av den norske 
mdlsettingen om stabilisering av C02-ut
slipp og prinsipper for internasjonale kli
ma-avtaler herunder en vurdering av en 
tilpasningsstrategi i tillegg til preventive 
tiltak. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 28.2.92 fra Mil
jøverndepartementet til kommunal- og 
miljøvernkomiteen.) 
Dok. 8:4, ref. S.tid. 748, Innst. S. 128, S .tid. 
3210-3258 (9.4.92). (Forslaget ble ikke bi
falt.) 
(Jf. forrige sak.) 

5. Forslag fra Petter Bjørheim, Oscar D. Hill
gaar og Terje Nyberget om endring av 
Grunnlavens § 93. (Hjemmel for avholdelse 
av bindende folkeavstemning ved avståel
se av suverenitet til internasjonale orga
ner.) 
Ref. S.tid. 3804 (27.5.92). 
(Jf. Dok. 12, forslag 13.) 

6. Samtykke til tiltredelse til en Europeisk 
avtale om internasjonale hovedtrafikkårer 
(AGR-avtalen) av 15. november 1975. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.)) 
St. prp. 73, ref. S.tid. 3347, Innst. S . 186, 
S.tid. 4164-4165 (17 .6.92). ((Innst. forelagt 
samferdselskomiteen før avgivelse.)) 

7. Utbygging av Norges samarbeid med re
fonnlandene i øst, 
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herunder samtykke til ratifikasjon av: l. 
Avtale om opprettelse av spesialfond for 
investeringer. 2. Avtale om opprettelse av 
spesialfond for teknisk bistand for Est
land, Latvia og Litauen mellom Norge og 
Den europeiske bank for gjenoppbygging 
og utvikling (EBRD), begge undertegnet i 
Budapest den 14. aprill992. 
(Vedlegg: Avtalene i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 80, ref. S.tid. 3462, Innst. S . 220, 
S .tid. 4166-4189 (17 .6.92). 
(Utkast til innst. forelagt finanskomiteen 
før avgivelse. l forslag fra Paul Chaffey 
pva. SV, KrF og Sp sendt Regjeringen - se 

REGJERINGEN OVERSENDT I. l for
slag ikke bifalt.) 

8. Forslag fra Helen Bøsterud til endring av 
Grunnlovens § 93. (Overdragelse av myn
dighet til internasjonale organ og hjemmel 
for avholdelse av folkeavstemning.) 
Ref. S.tid. 4498 (22.9.92). 
(Jf. Dok. 12, forslag 14.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Te·rje Nyberget om opprettelse 

av en internasjonal domstol som skal 
håndtere internasjonal kriminalitet, S.tid. 
3923-3924 (10.6.92). 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S .tid. 957-1013 
(4 .11.92). 
Budsjett-kap.: 

861 Forbrukerpolitisk forskning, inter
nasjonalt samarbeid m.m. 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 1073-1117 
(13.11.92). 
Budsjett-kap.: 

401 Deltakelse i internasjonale organi
sasjoner 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S . 10, S.tid. 1371-1409 
(20.11.92). 
Budsjett-kap.: 
l 001 Deltakelse i internasjonale organi

sasjoner 
(l forslag fra A og KrF bifalt.) 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1417-1472 
(23.11.92). 
Budsjett-kap.: 

106 Deltaking i internasjonale organi
sasjoner mv 

l 08 Internasjonal bistand 
5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S .tid. 1473-1517, 
1519-1542 (24.11.92). 

Budsjett-kap. : 
1301 Deltakelse i internasjonale organi

sasjoner 
6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkomn1ende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1470 Internasjonalt miljøvernsamar

beid, tiltak for luftmiljø og polar
forvaltning 

7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet og Kulturdepar
tementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1842-1932 
(3.12.92). 
Budsjett-kap.: 

288 Internasjonalt vitenskapelig sam
arbeid 

301 Deltaking i internasjonale organi
sasjoner 

(l forslag fra A og KrF bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Reidar Johansen om behand

ling på statsledernivå av forurensningssi
tuasjonen i Finnmark som følge av utslipp 
fra Kola-anleggene. 
S.tid. 3087-3099 (29.3.93). 

2.Plan for samarbeid med Sentral- og Øst
Europa samt SUS-landene og i Barentsre
gionen. 
St.prp. 74, ref. S .tid. 3515, Innst. S . 210, 
S .tid. 4303-4321 (9.6.93). 
(l forslag fra Anders Aune sendt Regjerin
gen- se REGJ-ERINGEN OVERSENDT 
I .) 



- 289- Internasjonalt samarbeid 

m.SpørsmM: 
l. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om 

norsk syn på krav fra den tyske forbund
skansler om at serberne må trekke seg til
bake fra de erobrede områder i Bosnia 
Hercegovina, S.tid. 2079 (9.12.92). 

2. Sp.spm. fra Ingvald Godal om internasjo
nale tiltak for å stanse nedslaktingen i Bos
nia, eller til å oppheve våpenembargoen, 
S.tid. 2079-2080 (9.12.92). 

3. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om 
norsk initiativ i europeiske samarbeidsor-

19 

ganisasjoner til drøfting av tiltak mot ak
sjoner fra ny-nazistiske grupper, S.tid. 
2081-2082 (9.12.92). 

4. Sp.spm. fra Paul Chaffey om organiserin
gen av samarbeidet i Rådet for Barentsre
gionen og urbefolkningenes stilling, S .tid. 
2419-2420 (20.1.93). 

5. Sp.spm. fra Terje Nyberget om nektelse av 
landlov for russiske mannskaper hemmer 
samarbeidsutviklingen i Barentsregionen, 
S.tid. 3977-3978 (26.5.93). 
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.JERNBANER 

Omfatter bl.a.: Intercitytog, jernbaneloven, Nord·Norgebanen, Linjegods AlS, Norges Statsbaner 
(NSB), Norsk jernbaneplan, Statsbanenes kjøreveg, Statsbanenes trafikkdel. 
Se også: KOMMUNIKASJON, SAMFERDSEL 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. (Fullmakt til eiendomssalg.) 
(Vedlegg til St. prp. l: l. Samferdselsde
partementet og dets etaters deltakelse i 
aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S . 14, S.tid. 1541-1616 
(8.12.89). 
Budsjett-kap.: 
1350 4350 Statsbanenes kjøreveg 
1351 Overføringer til Statsbanenes tra-

fikkdel 
2451 5451 Statsbanenes trafikkdel 
(l forslag fra Harry Jensen om økning i 
NSBs investeringsramme og gjennomfø· 
ring av bemanningsreduk~jon, bifalt.) 

2. Endringer i Samferdselsdepartementets 
budsjettforslag for 1990 vedrørende Jern
banetransport, Post og Telekommunika
sjoner. (Revisjon av driftsbudsjettforslag 
for NSB og omlegging til nytt budsjettsys
tem.) 
St. prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 372, Budsjett
innst. S. 14, S.tid. 1541-1616 (8.12.89). 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1989 for Ad

ministrasjon, Sivil luftfart, Vegformål, 
Jernbanetransport, Post og Telekommuni
kasjonar. (Brundtland-regjeringa sitt 
framlegg. Nedlegging av Jernbanerådet. 
Revidert driftsbudsjett 1989 for NSB. Ka· 
pitalutviding i EUROFIMA.) 
(Vedlegg: Skriv med beriktigelse fra dep., 
ref. S.tid. 72.) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 72, Innst. S. 44, S .tid. 
1616-1619 (8.12.89). 
(2 forslag -ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak og I, sakene l og 2.) 

2. Endra løyvingsvedtak for 1989 for Trans
portsubsidiar og Statens teleforvaltning 

og om endring av forslag i St.prp. nr. 13 
(1989-90) som gjeld Vegformål m.v. (Syse
regjeringas endringsframlegg. Revidert 
driftsbudsjett for NSB.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 372, Innst. S. 44, S.tid. 
1616- 1619 (8.12.89). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak og I, sak 2.) 

3. Nord-Trøndelag fylkeskommune sender 2 
uttalelser datert 11. desember 1989 vedrø
rende l) norsk jernbanepolitikk og 2) inn
tektssystemet. 
Ref. S.tid. 1691 (15.12 .89), og vedlagt proto
kollen. 

4. Forslag 17. november 1989 fra Kristin 
Halvorsen på vegne av Sosialistisk Vens
treparti og Aune-lista om eventuell omor
ganisering av NSBs godstransport og om 
overføring fra jernbanetransport til veg
transport. 
Innst. S. 82, S.tid. 2135 (23.1.90) og vedlagt 
protokollen. 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, sak 4 og 
JERNBANER I, sak 2.) 

5. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1990 for Si
vilt beredskap. Vegformål, Jernbanefor
mål, Post og Telekommunikasjonar. (Kap. 
1350 og 2451, endret kostnadsoverslag for 
Langemyr godsterminal, Kristiansand.) 
St.prp. 65, ref. S.tid. 2471, Innst. S. 112, 
S .tid. 2734- 2735 (27 .3.90). 

6. Buskerud fylkeskommune sender brev da
tert 30. april1990 med uttalelse om Finse
tunnelen. 
Ref. S.tid. 3534 (15.5 .90), og vedlagt proto
kollen. 

7. Ymse saker som gjeld Sivil luftfart, Veg
formål, Jernbaneformål, Post, og Tele
kommunikasjonar. 
(Orientering om disponering av overskot 
ved avvikling av Sulitjelmabanen.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 3390, Innst. S. 203, 
S.tid. 3867- 3872 (5.6.90). 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om at god

stransporten på store delar av Bergensba
nen skal over på veg, S.tid. 279- 280 
(1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om 
Kongsvingerbanen kommer med i NSBs 
intercitysystem, S.tid. 280 (1.11.89). 

3. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om å opp
retthalde Kragerøbanen frå Sannidal til 
Neslandsvatn som industrispor, S.tid. 280-
281 (1.11.89). 

4. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om vurde
ring av en lånefinansiert jernbaneutbyg
ging, S.tid. 283-284 (1.11.89). 

5. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om å bringe mil
jøaspektet inn i NSB-saka om driftsopp
legget for godstransporten, S. tid. 359-361 
(15.11.89). 

6. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om størrelsen 
på bøter for ungdom som aksjonerte mot ri
ving av skinnegang på Kragerø- banen, 
S .tid. 364-365 (15.11.89). 

7. Sp.spm. fra Børre Rønningen om samord
ning av buss- og jernbanetrafikken med 
ein felles terminal i Grenlandsområdet i 
samband med gjenopning av persontra
fikk på Brevikbanen, S.tid. 986 (29.11.89). 

8. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om samferd
selsministerens uttalelse om Norsk Jern
baneforbund, S.tid. 986-987 (29.11.89). 

9. Sp.spm. fra Eilef A . Meland om den uhold
bare situasjonen for funksjonshemmede 
som må reise i godsvogn på Jærbanen, 
S.tid. 988-989 (29.11.89). 

lO. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om hvorvidt 
Samferdselsdepartementet satt inne med 
andre opplysninger om NSBs godsdivi
sjons økonomi enn det Stortinget ble gjort 
kjent med, S.tid. 2380-2381 (14.2.90). 

11. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om ruteoppleg
get for Jærbanen som skal være så stramt 
at funksjonshemmede i rullestol ikke kan 
tas med, S.tid. 2382-2383 (14.2.90). 

12. Sp.spn1. fra Kari Helliesen om utskifting 
av gammelt togmateriell på Jærbanen, 
S .tid. 2943-2944 (4.4.90). 

13. Sp.spn1. fra Jon Lilletun om det vil bli be
vilget midler til opprusting av vegen Sira -
Flekkefjord eller opprusting av Flekke
fjordbanen, S.tid. 2945-2946 (4.4.90). 

14. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om bompengefi
nansiering av togtunnel på Finse, S .tid. 
3328-3329 (2.5.90). 

15. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om kom
munal betaling for betjening ved NSBs 
stasjon i Vaksdal, S.tid. 3551-3552 (16.5.90). 

16. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om uttalelse 
fra samferdselsministerens personlige 
sekretær om at de nye lyntogene må drives 
privat, S.tid. 3706-3707 (30.5 .90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. (Fullmakt til eiendomssalg.) 
(Vedlegg til St. prp. l: l. Samferdselsde
partementet og dets etaters deltakelse i 
aksjeselskaper m.v. 2. Budsjettforslag for 
1991 fra Styret for Norges Statsbaner.) 
Budsjett-innst. S . 14, S.tid. 1361-1423 
(7 .12.90). 
Budsjett-kap.: 
1350 4350 Statsbanenes kjøreveg 
1351 Overføringer til Statsbanenes tra

fikkdel 
2451 5451 Statsbanenes trafikkdel 

U. Alminnelige saker: 
l. Ordføreren i Lenvik sender brev datert 4. 

oktober 1990 vedlagt kopi av resolusjon 
vedtatt på «Tromskomiteens årsmøte ved
rørende Nord-Norge-banen. 
Ref. S.tid. 410 (22.10.90), og vedlagt proto
kollen. 

(Brevet ble 26.10.90 i samsvar med Presi
dentskapets beslutning sendt Samferd
selskomiteen til orientering.) 

2. Endra løyvingsvedtak m .v. for 1990 for Si
vil luftfart, Vegformål, Transportsubsidi
ar, Tilskott til fylkeskommunale samferd
selsformål, Jernbaneformål, Post, Tele
kommunikasjonar og Statens teleforvalt
ning. (Revidert budsjett 1990 for Statsba
nenes kjøredel og trafikkdel, Oslo sentral
stasjon - utleie av Østbanehallen.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 770, Innst. S. 71, S.tid. 
1821- 1867 (18.12.90). 

3. Uttalelse fra : l. Sørreisa kommunestyre 
datert 20. desember 1990. 2. Storfjord for
mannskap datert 19. desember 1990 og 3. 
Lavangen formannskap datert 14. desem
ber 1990 om videreføring av Nord-Norge
banen. Ref. S.tid. 2080 (16.1.91), og vedlagt 
protokollen. 
(Uttalelsene ble 21.1.91 i samsvar med Pre
sidentskapets beslutning sendt samferd
selskomiteen til orientering.) 
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4. Lyngen formannskap sender uttalelse da
tert 28. september 1990 vedrørende Nord
Norgebanens forlengelse. 
Ref. S.tid. 2097 (1.2.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt samferdselskomiteen til oriente
ring i samsvar med Presidentskapets be
slutning 6.2.91.) 

5. Sørreisa kommune sender uttalelse datert 
30. april 1991 vedrørende Nord-Norgeba
nens videreføring. 
Ref. S.tid. 3361 (14.5.91), og vedlagt proto
kollen. 

6. Lenvik kommune sender uttalelse datert 
29. april 1991 vedrørende Nord-Norgeba
nens videreføring. 
Ref. S.tid. 3394 (21.5.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt samferdselskomiteen til oriente
ring i samsvar med Presidenskapets be
slutning 22.5.91.) 

7. Bodø kommune sender uttalelse datert 21. 
mai 1991 vedrørende Nord-Norgebanens 
videreføring. 
Ref. S.tid. 3571 (31.5.91), og vedlagt proto
kollen. 

8. Sortland kommune sender uttalelse datert 
23. mai 1991 vedrørende Nord-Norgeba
nens videreføring. 
Ref. S.tid. 3571 (31.5.91), og vedlagt proto
kollen. 

9. Endra løyvingsvedtak m .v. for 1991 for 
vegformål, transportsubsidiar, tilskott til 
fylkeskommunale samferdselsformål, 
jernbaneformål, post og statens telefon
forvaltning. (Orientering om NSBs tak
stutlegging 1991.) 
St. prp. 57, ref. S.tid. 2885, Innst. S. 151, 
S.tid. 3775-3779 (6 .6.91). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

10. Værøy kommune sender uttalelse datert 
20. mars 1991 med krav om forsert planleg
ging og oppstart av Nord-Norgebanen. 
Ref. S .tid. 4137 (14.6.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt samferdselskomiteen til oriente
ring i samsvar med Presidentskapets be
slutning av 18.6.91.) 

11. Sørfold kommune sender uttalelse datert 
29. mai 1991 vedrørende videreføring av 
Nord-Norgebanen. 

Ref. S .tid. 4137 (14.6.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt samferdselskomiteen til oriente
ring i samsvar med Presidentskapets be
slutning av 18.6.91.) 

12. Lavangen kommune sender uttalelse da
tert 30. mai 1991 vedrørende videreføring 
av Nord-Norgebanen. 
Ref. S.tid. 4137 (14.6.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt samferdselskomiteen til oriente
ring i san1svar med Presidentskapets be
slutning av 18.6.91.) 

13. Skånland kommune sender uttalelse da
tert 30. mai 1991 vedrørende videreføring 
av Nord-Norgebanen. 
Ref. S .tid. 4137 (14 .6.91) , og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt samferdselskomiteen til oriente
ring i samsvar med Presidentskapets be
slutning av 18.6.91.) 

14. Bardu kommune sender uttalelse datert 4. 
juni 1991 vedrørende Nord-Norgebanens 
videreføring. 
Ref. S.tid. 4492 (20.6.91), og vedlagt proto
kollen. 

15. Balsfjord kommune sender uttalelse datert 
12. juni 1991 vedrørende Nord-Norgeba
nens videreføring. 
Ref. S .tid. 4492 (20.6.91), og vedlagt proto
kollen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ole Johs . Brunæs om tiltak for 

å rette opp trafikkforholdene ved Dram
mens- og Vestfoldbanen, S.tid. 213-214 
(17 .10.90). 

2. Sp.spm. fra Jan Elvheim om utbygging av 
Nord-Norge- banen til Tromsø, S .tid. 2022 
(9.1.91). 

3. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om NSBs 
forslag om at ekspresstogene skal sløyfe 
stopp ved flere stasjoner, S. tid. 2023-2024 
(9.1.91). 

4. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om avspo
ring på Raumabanen, og forebygging av 
slike ulykker i framtiden, S.tid. 2587-2588 
(6.3.91). 

5. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om NSBs 
planer for dobbeltspor mellom Ski og Moss, 
S.tid. 3713-3714 (5.6 .91). 



- 293- Jernbaner 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1186-1263 
(26 .11.91). 
Budsjett-kap.: 
1350 4350 Statsbanenes kjøreveg 
1351 Overføringer til Statsbanenes tra

fikkdel 
2451 5451 Statsbanenes trafikkdel 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i Samferdselsdepartementets 
budsjettforslag m. v. for 1992. (Endringer i 
kap. 1350, 1351, 2451 og 4350. Utvidede 
fullmakter for NSB.) 
St. prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 748, Budsjett
innst. S . 14, S .tid. 1186-1263 (26.11.91). 

n. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Karin Lian om fortsatt trafik

kvekst på Vestfoldbanen, 
S .tid. 48-59 (10.10.91). 
(l forslag fra Karin Lian sendt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
I.) 

2. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1991 for Si
vil luftfart, Vegformål, Transportsubsidi
ar, Jernbaneformål og Telekommunikasjo
nar. (Arbeider på dobbeltsporet Ski-· 
Moss.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 234, Innst. S . 14, S.tid. 
405-408 (5.11.91). 

3. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1991 for 
Vegformål, Transportsubsidiar, Jernbane
formål, Post, Telekommunikasjonar og 
Statens teleforvaltning. (Revidert bud
sjett; kritikk av NSBs manglende bud
sjettstyring.) 
(Vedlegg: Hurtigruteavtale 1991 mellom 
Samferdselsdepartementet og Ofotens og 
Vesteraalens Dampskibsselskab A/S, 
Troms Fylkes Dampskibsselskap A/S, 
Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap 
ANS.) 
St.prp. 21, ref. S.tid. 748, lnnst. S . 37, S.tid. 
1173-1182 (25.11.91). 

4. Nettopostering i NSB og nedskriving av 
anleggsmidlar i Televerket. 
St.prp. 47, ref. S .tid. 2195, Innst. S. 96, 
S.tid. 2723 (27 .2.92). 

5. Endra løyvingsvedtak m .v. for 1992 for Si
vil luftfart, Vegformål, Jernbane og Post. 
(Bortfeste av areal til Linjegods A/S på Al
nabru, sal av Storgt. 33 i Oslo til In vesta A/ 
S.) 

St.prp. 53, ref. S .tid. 2701, Innst. S. 114, 
S .tid. 3175-3179 (7 .4.92). 

6. Stamveg Bergen - Oslo. (Trase Aurland
Lærdal-Fillefjell, Ringerikstunnel på Ber
gensbanen, gang- og sykkelstier.) 
(Vedlegg: l. Eksisterande veg- og jernba
ne-samband mellom Bergen og Oslo pr. 
1.1.92. 2. Alternative trasear mellom Aur
land og Lærdal. 3. Alternative trasear mel
lom Flåm og Grimsete. 4. Høydeprofil for 
rutene Voss-Lærdal-Fagernes, Voss-Flåm
Hol og Voss-Hardangervidda-Hol.) 
St.meld. 53 (1990-91), ref. S .tid. 4143 (1990-
91), Innst. S. 218, S .tid. 4234-4288 (18.6.92). 
(8 forslag, hvorav 5 bifalt, henholdsvis 4 fra 
A og SV og l fra H, KrF og Sp.) 

7. Endra løyvingsvedtak for 1992 for Jernba
neformål. (Salg av NSBs aksjepost i Linje
gods A/S, revidert budsjett 1992 for Stats
banenes kjøreveg og Statsbanenes trafikk
del.) 
St. prp. 105, ref. S .tid. 3769, Innst. S. 187, 
S.tid. 4311-4312 (18.6.92). 

IU. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om takstpoli

tikken for togstrekninga Drammen-Oslo, 
S.tid. 332-333 (23 .10.91). 

2. Sp.spm. fra Oddmund H. Hammerstad om 
den svenske transportgiganten Bilspedi
sjons planer om å få kontroll med Linje
gods, S .tid. 2462-2463 (12.2.92). 

3. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om en
dring i jernbaneloven som gir adgang til å 
foreta promillekontroll uten mistanke, 
S.tid. 2626-2627 (19.2.92). 

4. Sp.spm. fra Ingrid I. Willoch om NSBs 
planer for nye ekspresstog på Vestfoldba
nen, som ikke skal stoppe på viktige sta
sjoner i nordfylket, S.tid. 2712-2713 
(26.2 .92). 

5. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om Norges hold
ning til det fremtidige interrail-opplegget, 
S .tid. 2715 (26.2.92). 

6. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om til
bakeføring av beløp som var bevilget til 
Rørosbanen, men ble brukt til flytting av 
tømmerterminalen ved Åkersvika, Hamar, 
S.tid. 3783-3784 (27.5 .92). 

7. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om å ta med 
opprusting av Gjøvikbanen i den varslede 
jernbaneplanen fra NSB, S.tid. 3933-3934 
(10 .6.92). 

8. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om bedring 
av trafikkforholdene på Vestfoldbanen, 
S.tid. 3934 (10.6 .92). 
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1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg til St. prp. 1: Samferdselsdeparte
mentet og dets etaters deltakelse i aksje
selskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1473-1517, 
1519-1542 (24.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1350 4350 Statsbanenes kjøreveg 
1351 Overføringer til Statsbanenes tra

fikkdel 
2451 5451 Statsbanenes trafikkdel 

2. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag m.v. for 1993. 
(Kap. 2451 og 5451 Statsbanenes trafikk
del.) 
(Vedlegg: Utkast til vedtekter for Tele-mo
bil AS.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S .tid. 1072, Bud
sjett-innst. S . 14, S.tid. 1473-1517, 1519-
1542 (24.11.92). 

11. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1992 for Ad

ministrasjon, Sivil luftfart, Vegformål, 
Jernbaneformål, Telekommunikasjonar 
og Statens teleforvaltning. (Korreksjon av 
NSB sin balanse for trafikkdelen.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 67, 
S.tid. 2136-2138 (10 .12.92). 

2. Endra løyvingsvedtak for 1993 for Jernba
neformål. (Omdisponeringar til dekking 
av tre nye InterCity-togsett frå ABB 
Strømmen A/S.) 
St.prp. 39, ref. S .tid. 2418, Innst. S. 90, 
S.tid. 2591 (4.2.93). 

3. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1993 under 
Samferdselsdepartementet. (Omlegging av 
budsjett og regnskap for Ofotbanen, ny 
transportavtale mellom NSB og LKAB, 
leiefullmakt for rullende godstrafikkmate
riell, salg av eiendom i samband med Gar
dermobanen.) 
St.prp. 80, ref. S.tid. 3892, Innst. S . 205, 
S.tid. 4224-4227 (7 .6.93). 

4.Norsk jernbaneplan 1994-97. 
(Vedlegg: l. EFs jernbanedirektiv 91/440 
«Om utvikling av Fellesskapets jernba
ner)). 2. Fjerntog- trafikkstrømmer 1991. 3. 
Intercity - og mellomdistansetog trafikk
strømmer 1991.) 
St.meld. 35, ref. S.tid. 3295, Innst. S. 212, 
S.tid. 4400-4436 (11.6.93). 
(11 forslag, hvorav l fra Inge Myrvoll pva. 
SV sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I. Resten ikke bifalt. 
Komiteens innst. om fjerning av overpri
sen på strekningen Lierdalen-Asker bi
falt.) 

lll. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde, framsatt av 

Alf Morten Bakken om regulariteten på 
Vestfold-banen, S.tid. 2389 (13.1.93). 

2. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om støy fra 
høyhastighetsjernbane fra Bærum via Os
lo og Lillestrøm til Gardermoen, og nød
vendige miljøtiltak og erstatninger, S. tid. 
2462-2463 (27 .1.93). 

3. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om en 
kostnadsoversikt for videre utredningsar
beid tilknyttet Nord-Norgebanen, S. tid. 
2463-2464 (27 .1.93). 

4. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om punktlig
heten i togtrafikken på strekningen Oslo
Lillehammer og sikring av Ol.rtrafikken, 
S.tid. 2681-2682 (10.2.93). 

5. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om NSBs 
planer om å nedlegge grensevisitasjons
kontrollen på Kornsjø, og følger for næ
ringslivet i Halden-distriktet, S.tid. 3724-
3725 (12.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om anlegg og drift av jernbane, herun

der sporvei, tunnelbane og forstadsbane 
m.m. (jernbaneloven). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1991: 32 Jernba
neloven. Leder Brit Fallan.) 
Ot.prp. 63, ref. O.tid. 578, Innst. O. 122, 
O.tid. 870-875 (2.6.93), Besl. O. 133, L.tid. 77 
(9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
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JORDBRUK 

Omfatter bl.a.: Fjelloven, floghavreloven, hagebruk, jordskifte, jordvern, kornforsyningsloven, 
nydyrking, planteforedlerrettloven, plantesjukdomsloven, plantevernmiddelloven, Statens plan
tevern, såvareloven. 
Se også: LANDBRUK, LANDBRUKSPRODUKTER, NATURSKADER 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 654-696 
(21.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1132 4132 Statens plantevern 
1145 4145 Jordskifte m.m. 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lodve Solholm om oppfølging 

av ei tverrpolitisk målsetjing om spreidd 
busetnad på Nordøyane i Møre og Roms
dal, S.tid. 2083-2084 {17 .1.90). 

2. Sp.spm. fra Eli Arnstad om initiativ til at 
jenter i større grad bruker odelsretten sin, 
S.tid. 2084 (17 .1.90). 

3. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om initia
tiv til at den utvidede kontrollen Plantein-

speksjonen har hatt til 1.2.1990 blir vanlig 
prosedyre i tida framover, S .tid. 2211- 2212 
(31.1.90). 

4. Sp.spm. fra Peder I. Ramsrud om en mann 
fra Vestre Toten som har funnet opp en ny 
jordbruksmaskin, og som etter over ett år 
ikke har fått svar på søknad om godkjen
nelse fra Arbeidstilsynet på Hamar, S.tid. 
2668 (21.3.90). 

5. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om å stoppe 
bruk av giftstoffer som er ulovlige å bruke i 
bolighus til sprøyting mot maur og hus
bukk, S.tid. 3405-3406 (9.5.90). 

6. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om å stoppe 
utplanting av den første transgene potet
planten inntil genteknologiutvalgets inn
stilling er behandlet, S.tid. 3406- 3407 
(9.5 .90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

!.Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1101-1144 
(3.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1132 4132 Statens plantevern 
1140 Tilskudd til investeringstiltak 

jordbruket 
1145 4145 Jordskifte m.m. 

n. Alminnelige saker: 
l. Gjennomføringen av jordbruksoppgjøret 

1986-88 m .v. (Jordbruksforhandlinger i 
1986 og 87, fordeling på priser og tiltak, øk
ning i jordbruksarealet, bruksstruktur og 
sysselsetting, inntektsutviklingen). 
St.meld. 50 (1989-90), ref. S.tid. 3914 (1989-
90), Innst. S. 81, S .tid. 2545-2563 (22.2.91). 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 791-842 
(18.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1132 4132 Statens plantevern 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1132-1167 
(16.11 .92). 
Budsjett-kap.: 
1132 4132 Statens plantevern 
1140 Tilskudd til investeringstiltak 

jordbruket 
1145 4145 Jordskifte m.m. 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om inn

stramninger i regelverket for utbetaling 
av ledighetstrygd, slik at sesongarbeid i 
jordbruket kan utføres av innenlandsk ar
beidskraft, S.tid. 3180-3181 (31.3.93). 

1140 Tilskudd til investeringstiltak 
jordbruket 

1145 4145 Jordskifte m.m. 
(l forslag om lokalisering av Hålogaland 
jordskiftedømme til Harstad, bifalt.) 

mentets område som følge av EØS-avta
len. (Regler i forbindelse med handel med 
landbruksprodukter - herunder dyr og dy
reprodukter, bekjempelse av dyresyk
dommer, husdyravl, omsetning av såvarer 
og gjødselvarer og det plantesanitære om
rådet.) 
(Vedlegg til innst.: l. Spørsmål fra land
brukskomiteen med departementets svar 
av 19.10. og 27 .10.92. 2. Brev av 29.10.92 fra 
Landbruksdepartementet, statsråden til 
Stortingets presidentskap vedr. tilleggsga
rantier for handel med levende dyr.) 
Ot.prp. 75 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 20, O.tid. 157-164 (16 .11.92), 
Besl. O. 22, 23, L.tid. 8 (23.11.92). Lov av 4. 
desember 1992. 

2. Lov om planteforedlerrett. 
IV. Lovsaker: 

l . Lov om husdyravl og lov om endringer i 
visse andre lover på Landbruksdeparte-

Ot.prp. 15, ref. O. tid. 239, Innst. O. 67, O. tid. 
441-448 (23.2.93), Besl. O. 73, L.tid. 35 
(10.3.93). Lov av 12. mars 1993. 
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KARTVERK 

Omfatter bl.a.: Fylkeskartkontorene, Norges geografiske oppmåling, Norges sjøkartverk, økono
misk kartverk. 

1989-90 
I . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 857-967 
(28.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1455 4455 Statens Kartverk 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S .tid. 1219-1260 
(4.12.89). 
Budsjett-kap.: 
1471 4471 Norsk Polarinstitutt 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Budsjettet for Norsk Polarinstitutt i 1991. 
Budsjett-innst. S. 3. Tillegg l, S.tid. 1193-
1199 (4.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1471 4471 Norsk Polarinstitutt 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Miljøverndepartementet. 

(Vedlegg til innst.: Brev fra Miljøvernde
partementet om korreksjoner til St. prp. 1.) 
Budsjett-innst. S . 5, S.tid. 1475-1570 
(10.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1464 4464 Statens Kartverk 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Budsjettet for Norsk Polarinstitutt i 1992. 
Budsjett-innst. S. 3. Tillegg l, S.tid. 1091-
1096 (25.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1471 4471 Norsk Polarinstitutt 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S .tid. 1305-1396 
(28.11.91). 

Budsjett-kap.: 
1464 4464 Statens Kartverk 

3. Endringer på Miljøverndepartementets 
budsjettforslag for 1992. (Kap. 1464 og 
4464, omdisponering av midler til statlig 
forsknings- og utviklingskontrakt for edb
baserte sjøkart og salg av aksjer i Kongs
berg Navigasjon A/S). 
St. prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 845, Budsjett
innst. S. 5. S.tid. 1305-1396 (28.11.91). 

1992-93 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1464 4464 Statens Kartverk 

n . Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1992 un

der Miljøverndepartementet. (Kap. 1464 
Statens kartverk, prøveregistrering av 
bygninger - GAB-registeret mot inndek
ning på kap. 1618 Skattedirektoratet) 
St.prp. 24, ref. S .tid. 1186, Innst. S . 43, 
S.tid. 1577, 1615-1651,1664 (26.11.92). 
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KLAGER TIL STORTINGET 

Se også: BILLIGHETSERSTATNINGER, STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALT
NINGEN 

1989-90 
Il. Alminnelige saker: 

l. Fullmaktene. (Klager i samband med stor
tingsvalet.) 
Ref. S.tid. 11, Innst. S . l, S.tid. 12-18 
(9.10.89). 

2. Oberstløytnant Erik Woldmo, Oslo, sender 
klage over angivelig forbigåelse ved beset
telse av militært embete. 

Ref. S .tid. 258, Innst. S. 40, S.tid. 1682 
(14.12 .89). 

3. Politiadjutant Johan Dagestad, Bergen, 
sender klage over ansettelse av politiin
spektør i Bergen. 
Ref. S.tid. 258, Innst. S. 122, S .tid. 3021 
(19.4.90). 

1990-91 
Il. Alminnelige saker: 

l. Krigsskoleutdannede offiserers landsfor
ening sender klage på vegne av oberstløyt
nant Ulmar Wollan over disponering etter 
sammenslåing av avdelinger i Hæren. 
Ref. S .tid. 31, Innst. S . 137, S.tid. 3421 
(24.5.91). 

2. Leif Pedersen, Tromsø, sender klage over 
angivelig forbigåelse ved utnevning av fyl
keslandbrukssjef i Troms. 

Ref. S.tid. 31, Innst. S. 147, S.tid. 3448-3449 
(28.5.91). 

3. Klage fra advokat Johs. Stee, på vegne av 
løytnant Harald Haugen, over avslag på 
søknad om frivillig tjeneste i den norske 
FN-styrke i Libanon. 
Ref. S.tid. 2207, lnnst. S . 165, S .tid. 3793 
(7 .6.91). (Foranlediget ingen forføyning.) 

1991-92 

Il. Alminnelige saker: 
l. Journalist John Berg, Oslo, sender anke og 

klage i forbindelse med ansettelse av re
daktør i Forsvarets Forum. 

Ref. S.tid. 32, Innst. S. 64, S.tid. 1879 
(17 .12.91). 

1992-93 

Il. Alminnelige saker: 
l. Liv Høglund, Oslo, sender klage på saks

behandling ved tilsetting. (Forsvarsdepar
tementet.) 
Ref. S.tid. 144, Innst. S . 152, S.tid. 3891 
(18.5.93). 

2. Torbjørn Garshol, Kristiansund , sender 
klage datert 29. april1993 over tilråding og 
ansettelse av jordskiftedommer i Molde. 
Ref. S .tid. 3633, Innst. S . 221 , S.tid. 4838 
(18.6.93). 
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KOMMUNENES ØKONOMI 

Omfatter bl.a.: Rammetilskudd til kommunale formål, skattefordelingsmidler. 
Se også: BYGNINGSVESEN, DISTRIKTSUTBYGGING, FYLKER, FYLKESKOMMUNE
NES ØKONOMI, KOMMUNER, LOKALFORVALTNING 

1989-90 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1 for Kommunal- og ar
beidsdepartementet: Inntektssystemet. 
Tilskudd til fylkeskommunene og kom
munene 1990.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 857-967 
(28.11.89). 
Budsjett-kap.: 

3560 Overføring fra Skattefordelings
fondet 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Sosialdepatementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S .tid. 1261-1360 
(5.12.89). 
Budsjett-kap.: 
640 Tilskudd til sosial omsorg 

2760 Rammetilskudd til helse- og sosial
tjenesten. i kommunene 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7 .12.89). 
Budsjett-kap .: 
230 Rammetilskudd til grunnskoleun

dervisning 
375 Rammetilskudd til kommunale 

kulturformdl 

n. Alminnelige saker: 
l. Endring av bevilgningen under kap. 2760 

Rammetilskudd til helse- og sosialtjenes
ten i kommunene i statsbudsjettet for 
1990. (300 mill. kroner til styrking av eldre
omsorgen.) 
St.prp. 72, ref. S.tid. 2659, Innst. S. 129, 
S.tid. 2984- 3017 (5.4.90). 
(3 forslag ikke bifalt. Komiteens innst. om 
til sammen l milliard kroner bifaltes med 
68 mot 40 stemmer. 

Prosentsatsen for kommunenes folke
trygdtilskott endret.) (Jf. FOLKETRYGD 
I, 3.) 

2. Ordføreren i Porsgrunn sender brev datert 
9. april 1990 med uttalelse om godkjen
ning av skatteregnskapet for 2. halvdr 
1989. 
Ref. S.tid. 3299 (26.4.90), og vedlagt proto
kollen. 

3. Brev fra Smøla kommune datert 19. april 
1990 vedrørende de økonomiske forutset
ninger ved gjennomføring av HVPU- re
formen i Smøla kommune. 
Ref. S.tid. 3390 (7 .5.90), og vedlagt proto
kollen. 

4. Brev fra Ulstein kommune datert 23. april 
1990 vedrørende de økonomiske rammer 
ved gjennomføring av HVPU- reformen i 
Ulstein kommune. 
Ref. S.tid. 3390 (7.5.90), og vedlagt proto
kollen. 

5. Kommuneøkonomien 1991 og endringer i 
bevilgningene til kommunene og fylkes
kommunene i 1990 m .v. 
(Vedlegg: l. Inntektsutvikling i den enkel
te kommune og fylkeskommune. 2. Hø
ringsuttalelser til NOU-en om mål og ret
ningslinjer i lokalforvaltningen. (NOU 
1988: 38) 3. Tabellvedlegg. 4. Inntektsnivå
et i Namdalskommunene. 5. Øremerkede 
tilskudd til kommunesektoren. 6. Kom
munale avgifter/gebyrer/egenbetaling. 
Vedlegg til innst.: l. og 2. Brev til kommu
nal- og miljøvernkomiteen fra Kommunal
departementet av 23.5.90 og juni 1990 om 
rettelser av trykkfeil i stensilversjonen av 
St.prp. 100.) 
St.prp. 100, ref. S .tid. 3579, Innst. S . 249, 
S.tid. 4354- 4383 (14.6.90). 
(9 forslag, hvorav 2 fra Børre Rønningen 
pva. SV og l fra Knut Hanselmann pva. 
FrP sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I. 6 forslag - ikke bi
falt.) 
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6. Bosetting og integrering av flyktninger og 
personer med oppholdstillatelse på hurna
nitært grunnlag - organisering, ressu:;:.-s
bruk og finansieringsordninger. 
St.meld. 61, ref. S.tid. 4662 (28.9.90) og ved
tatt utsatt. 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 

om å motvirke skattesvikten i kommune
ne, bl.a. i Finnmark, S.tid. 1635- 1636 
(13.12 .89). 

2. Sp.spm. fra Gunnar Prestegård om stor
bymeldingen og tiltak for Oslos spesielle 
hovedstadsproblemer, S .tid. 1637 
(13.12.89). 

3. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om kom
munene er sikret statlige overføringer for 
å dekke utgifter ved overtakelse av fylkes
kommunale boliger innen HVPU, S .tid. 
1642 (13.12.89). 

4. Sp.spm. fra Kari Helliesen om Oslo-skoler 
som har vært helt eller delvis stengt pga 
renholdskaos, S.tid. 2091-2092 (17 .1.90). 

5. Sp.spm. fra Laila Kaland om reduserte lø
yvingar frå staten som gir dårlegare tilbod 
til eldre i Molde kommune, S .tid. 2149-2150 
(24.1.90). 

6. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om garanti for 
at det ikke vil skje en utgiftsoverføring fra 
staten til kommunene ved finansiering av 

arbeidet med flyktninger , S.tid. 2299-2300 
(7 .2.90). 

7. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om forslag om 
lov slik at staten kan pålegge kommuner å 
ta imot flyktninger, S .tid. 2300 (7 .2.90). 

8. Sp.spm. fra Bjørn Tore Godal om initiativ 
til å stanse den krisepregede utviklingen 
innen eldreomsorgen i Oslo, S.tid. 2368-
2369 (14.2.90). 

9. Sp.spm. fra Gunnar Prestegård om forde
lingen av ressursene eller reduserte statli
ge overføringer er årsak til eldreomsorg
skrisen i Oslo , S.tid. 2369-2370 (14.2.90). 

10. Sp.spm. fra Peter Angelsen, framsatt av 
Tove Kari Viken om utsagn om at staten 
har tappet Oslo for ca 9 milliarder kr i 
1980-årene~ og hvor mye Oslo har tjent på 
etablering av statlige arbeidsplasser i 
samme tidsrom, S. tid. 2508-2509 (7 .3.90). 

11. Sp.spm. fra Eva Finstad om nedsetting av 
et utvalg til å vurdere ansvaret mellom de 
oppgaver lokalforvaltningen er pålagt, og 
de økonomiske muligheter kommunesekto
ren har for dette, S.tid. 2577-2578 (14.3.90). 

12. Sp.spm. fra Aud-Inger Aure om tilleggsbe
vilgrti.nger til kommunene slik at «arbeid 
for trygd>> kan benyttes i større omfang, 
S.tid. 2757-2758 (28.3.90). 

13. Sp.spm. fra Marie Brenden om endringer 
slik at kommunene ikke får tap på Hus
bankens etablerings- og utbedringslån, 
S.tid. 3538-3539 (16.5 .90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 11, S .tid. 1277-1356 
(6.12 .90). 
Budsjett-kap.: 

640 Tilskudd til sosial omsorg 
761 Kommunenes helse- og sosialtjenes

te 
(l forslag fra FrP bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Kommunaldepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Kommunaldepar
tementet: B . Inntektssystemet. Tilskudd 
til kommunene 1991. C. Endringer i ram
metilskudd til helse- og sosialtjenesten i 
kommunene som overtar HVPU-institu
sjoner. Vedlegg til innst.: Brev av 23 .10.90 
fra Kommunaldepartementet om korrek
sjoner til St. prp. 1.) 
Budsjett-innst. S . 5, S .tid. 1475-1570 
(10.12.90). 

Budsjett-kap.: 
3560 Overføring fra Skattefordelings

fondet 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Utdannings- og forsk
ningsdepartementet og Kirke- og kultur
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1699-1796 
(13.12 .90). 
Budsjett-kap.: 

220 Rammetilskudd til grunnskoleun
dervisning 

31 O Rammetilskudd til kommunale 
kulturformål 

(l forslag fra H, KrF og Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Vinje kommunestyre sender uttalelse da

tert 20. september 1990 om de varslede 
endringer i skattereglene for kraftverk. 
Ref. S.tid. 410 (22.10 .90), og vedlagt proto
kollen. 
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2. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol
ketrygden for 1990 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. 
(Nedsatt tilskudd til Oslo kommunes ar
beid med sigøynere.) 
(Vedlegg: Utkast til avtale om overdragel
se av Glittre sanatorium fra Staten til 
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesy
ke.) 
St. prp. 23, ref. S.tid. 770, Innst. S. 52, S.tid. 
1358- 1359 (6.12.90). 

3. Bosetting og integrering av flyktninger og 
personer med oppholdstillatelse på huma
nitært grunnlag - organisering, ressurs
bruk og finansieringsordninger. 
St.meld. 61, ref. S.tid. 31, Innst. S. 49, S.tid. 
1475- 1550 (10.12.90). 
(l forslag fra Børre Rønningen pva. SV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 
(Jf. I, sak 2 og IV, sak 1.) 

4. Kommuneøkonomien 1992 m.v. 
(Vedlegg: I. Hovedtabeller over inntekter 
og utgifter. IL Inntektsutvikling i den en
kelte kommune og fylkeskommune. Ill. 
Øremerkede tilskudd til kommunesekto
ren. IV. Virkninger av nye kostnadsnøk
ler.) 
St.prp. 87, ref. S.tid. 3394, Innst. S. 214, 
S.tid. 4085- 4107 (14.6.91). 
(3 forslag- ingen bifalt. Et flertall av A, H 
og FrP ber Regjeringen utarbeide forslag 
til forenklinger og forbedringer av den 
økonomiske del av inntektssystemet.) 
(Jf. sak 5 og STATSBUDSJETTET l, sak 
34 og Il, sak 14.) 

5. Storbyenes økonomiske situasjon m.v. 
(Vedlegg: A. Vedlegg til kap. 5 - om evalu
ering av forsøksordningen med byråd og 
parlamentarisme i Oslo kommune. B. Ta-

beiler til kap. 8.2 og 8.3. C. Vedlegg til kap. 
14. Fordelingsvirkninger av forslag til nye 
kostnadsnøkler.) 
St.meld. 11, ref. S.tid. 31, Innst. S. 201 (ik
ke-beh.), S. tid. 4136-4137 (14.6.91). 
(Jf. forrige sak.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marit Nybakk om budsjettet 

fra Byrådet i Oslo hvor det ikke er forslag 
om nye barnehageplasser for 1991, S.tid. 
86-88 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om sik
ring av barnehagetilbudet for sigøynerbar
na i Oslo, S.tid. 2057- 2058 (16.1.91). 

3. Sp.spm. fra Kristin Clemet om rapporter 
om Oslo kommunes økonomiske situasjon, 
S.tid. 2763-2764 (20.3.91). 

4. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om økning i 
kommunale at,gifter ut over 4 %, S .tid. 
2764-2766 (20.3.91). 

5. Sp.spm. fra Helga Haugen om reduksjon i 
rammetilskuddet ved kommunesammens
låingen, S.tid. 2889-2890 (10.4.91). 

6. Sp.spm. fra Ingvald Godal om bygging av 
felles kultur- og idrettsanlegg for Bø kom
mune og Telemark Distriktshøgskole, 
S.tid. 3086 (24.4.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 5. juni 1964 nr. 2om sosial 

omsorg og i lov 17. juni 1953 nr. 14om bar
nevern. (Integrering av flyktninger og per
soner med oppholdstillatelse på humani
tært grunnlag - endret finansieringsord
ning.) 
Ot.prp. 19, ref. O.tid. 218, Innst. O. 23, O.tid. 
228-230 (7.2.91), Besl. O. 28, L.tid. 13 
(21.2.91). Lov av l. mars 1991. 
(Jf. I, 2 og Il, 3.) 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Kommunaldepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Kommunaldepar
tementet: B. Inntektssystemet. Tilskudd 
til kommunene 1992. D. Skattekompensa
sjon. Tilskudd til kommunene. Vedlegg til 
innst.: Brev av oktober 1991 fra Kommu
naldepartementet om nedsettelse av of
fentlig utvalg for å vurdere samsvaret mel
lom kommunesektorens pålagte oppgaver 
og de økonomiske rammebetingelser.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1305-1396 
(28.11.91). 

Budsjett-kap.: 
3560 Overføring fra Skattefordelings

fondet 
563 Kompensasjon til kommuner 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 11, S.tid. 1459-1520 
(2.12.91). 
Budsjett-kap.: 

640 Tilskudd til sosial omsorg 
761 Kommunenes helse- og sosialtjenes

te 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Kirke-, utdannings- og 
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forskningsdepartementet og Kulturdepar
tementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
Budsjett-kap.: 

220 Rammetilskudd til grunnskoleun
dervisning 

310 Rammetilskudd til kommunale 
kulturformdl 

4. Endringer av bevilgningsforslagene for 
1992 under enkelte kapitler under Sosial
departementet og Justisdepartementet. 
(Kap. 761 Kommunenes helse- og sosialt
jeneste). 
St.prp.l. Tillegg 10, ref. S.tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 11. Tillegg l, S.tid. 1832-1833 
(12.12.91). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1991 under 

enkelte kapitler under Sosialdepartemen
tet m .v. (Kap. 761, rammetilskudd). 
St.prp.29, ref. S.tid. 846, Innst. S. 62, S.tid. 
1833-1836 (12.12.91). 

2. Statstilskuddet til Oslo-teatrene i 1992. 
St.prp. 51, ref. S.tid. 2645, Innst. S. 122, 
S.tid. 3100-3109 (2.4.92). 

3. Storbyenes økonomiske situasjon m.v. 
(Vedlegg: A. Vedlegg til kap. 5 -om evalu
ering av forsøksordningen med byråd og 
parlamentarisme i Oslo kommune. B. Ta
beller til kap. 8.2 og 8.3. C. Vedlegg til kap. 
14. Fordelingsvirkninger av forslag til nye 
kostnadsnøkler.) 
St.meld.11 (1990-91), ref. S.tid. 31 (1990-91), 
Innst. S. 138, S.tid. 3258-3291 (9.4.92). 
(17 forslag, hvorav 15 ikke bifalt. 2 forslag 
sendt Regjeringen, henholdsvis fra Børre 
Rønningen pva. SV og Sp og fra Børre 
Rønningen pva. SV - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 
(Jf. neste sak.) 

4. Norge trenger storbyene. Tilleggsmelding 
til St.meld. nr. 11 (1990-91) om storbyenes 
økonomiske situasjon m.v. 
St.meld. 11, ref. S .tid. 32, Innst. S. 138, 
S.tid. 3258-3291 (9.4.92). 
(Jf. forrige sak.) 

5. Kommuneøkonomien 1993 m.v. (Vedlegg: 
l. Hovedtabell over inntekter og utgifter. 
2. Inntektsutvikling i den enkelte kommu-

ne og fylkeskommune. 3. Tilskudd til 
kommunesektoren 1992.) 
St.prp. 91, ref. S.tid. 3680, Innst. S. 224, 
S.tid. 4342-4358 (19.6.92). 
(6 forslag, hvorav l fra Børre Rønningen 
pva. SV sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. Resten ikke bi
falt, herav l fra A om fastsetting av inn
tektsskattøret for 1993.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Karin Lian om ny vurdering 

av kriterier for Etableringslån Il slik at 
flere med gjeldsproblemer kan refinansie
re sine lån, S.tid. 362-363 (30.10.91). 

2. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om fortsatt 
finansiering etter 1993 av stillinger innen 
kommunal omsorgstjeneste, S.tid. 1294-
1295 (27.11.91). 

3. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om fylkes
mannens uttalelse om at staten mangler 
en hovedstadspolitikk for sitt engasjement 
i Oslo, S.tid. 1594-1595 (4.12.91}. 

4. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om høyere 
kostnader enn beregnet i nylig sammen
sluttede kommuner, S.tid. 1595-1596 
(4.12.91). 

5. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om godt
gjøring til kommunene for utgifter til kon
troll med skjenkesteder, S. tid. 1812 . 
(11.12.91). 

6. Sp.spm. fra Børre Rønningen om under
dekking i kompensasjon til kommunane 
for busetting av flyktningar for 1992, S.tid. 
2080-2081 (8.1.92). 

7. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om innfø
ring av ny kostnadsnøkkel for sektortil
skudd til grunnskolen, og konsekvenser 
for kommunenes inntekt, S.tid. 2201-2202 
(29.1.92). 
(Jf. sak 8.) 

8. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om negati
ve virkninger av den nye kostnadsnøkke
len for grunnskolen overfor en skolestruk
tur med små skoler, S.tid. 3353-3355 
(29.4.92). 
(Jf. sak 7 .) 

9. Sp.spm. fra Jon Lilletun om overføringer 
til kommunene vedrørende HVPU-refor
men som er lagt inn i rammetilskud<J,et, og 
som i enkelte kommuner har gittf store 
nedskjæringer, S . tid. 3939-3940 (10.6.92). 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kommunaldepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Kommunaldepar
tementet: B. Inntektssystemet. Tilskudd 
til kommunene 1993. Vedlegg til innst.: 2. 
Brev av 23. oktober 1992 vedr. korreksjo
ner til det økonomiske opplegget for kom
munene.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap.: 

3560 Overføring fra Skattefordelings
fondet 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1722-1780 
(30.11.92). 
Budsjett-kap.: 

650 Tilskudd til sosial omsorg 
761 Kommunenes helse- og sosialtjenes

te 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet og Kulturdepar
tementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1842-1932 
(3.12.92). 
Budsjett-kap.: 

220 Rammetilskudd til grunnskoleun
dervisning 

310 RammetiLskudd til kommunale 
kulturfonndl 

11. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol

ketrygden for 1992 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. (Kap. 640 Til
skudd til sosial omsorg - refusjon til kom
muner for utgifter til hjelp til flyktninger 
og asylsøkere.) 

St.prp. 22, ref. S.tid. 1186, Innst. S . 45, 
S.tid. 1782- 1783 (30.11.92). 

2. Kristiansund kommune sender uttalelse 
datert 23. desember 1992 vedrørende sta
tens overføringer til kommunene. 
Ref. S.tid. 2379 (11.1.93), og vedlagt proto
kollen. (Sendt finanskomiteen og kommu
nal- og miljøvernkomiteen til orientering 
12.1.93.) 

3. Kommuneøkonomien 1994 m.v. 
(Vedlegg: l. Hovedtabell over inntekter og 
utgifter. 2. Inntektsutviklingen i den en
kelte kommune og fylkeskommune. 3. Til
skudd til kommunesektoren 1993.4. Kost
nadsnøklene i inntektssystemet. Vedlegg 
til innst.: Svarbrev av 2.6.93 fra Kommu
nal- og arbeidsdepartementet til kommu
nal- og miljøvernkomiteen om grunnlaget 
for forslag til skattøre.) 
St.prp. 84, ref. S.tid. 3945, Innst. S. 224, 
S.tid. 4613- 4626 (16.6.93). 
(5 forslag ikke bifalt.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om inn

dekning av inntektstap for kommunene 
som følge av nye forskrifter for egenbeta
ling ved hjemmetjenester, S.tid. 2889-2890 
(24.2.93). 

2. Sp.spm. fra Odd Holten om uklarhet om 
tilskudd til Halden som vertskommune for 
den tidligere HVPU-institusjonen Østerbo, 
S.tid. 2942-2943 (10.3.93). 

3. Sp.spm. fra Terje Nyberget om kommune
nes ansvar for pleietrengende, ferdigbe
handlede pasienter, aktualisert av situa
sjonen for Regionsykehuset i Tromsø, 
S.tid. 2947-2949 (10.3.93). 
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KOMMUNER 

Omfatter bl.a.: Avfallsdestruksjon, brannvesen, bydelsutvalg, bykommuner, kommunalbanklo
ven, kommuneadministrasjon, kommuneloven, kommunereguleringer, kommunesammenslut
ninger, vannforsyning, vannrenseanlegg, uttalelser fra kommuner. 
Se også: BYGNINGSVESEN, DISTRIKTSUTBYGGING, FYLKER, FYLKESKOMMUNE
NES ØKONOMI, KOMMUNENES ØKONOMI, LOKALFORVALTNING 

1989-90 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1261-1360 
(5.12.89). 
Budsjett-kap.: 
2755 Helsetjeneste i kommunene 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Pål Atle SkjeiVengen om å be 

Regjeringen undersøke Oslo kommunes 
forvaltning og styringssystemer på bak
grunn av påståtte misligheter, i henhold til 
statens oppgaver etter kommunestyrelo
vens kapittelS, om nødvendig ved oppnev
ning av et eget granskingsutvalg. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 25. janu
ar 1990 fra Kommunaldepartementet om 
granskingsutvalg oppnevnt av fylkesman
nen i Oslo.) 
Dok. 8:4, ref. S.tid. 1540, Innst. S. 101, 
S.tid. 2552- 2565 (8 .3.90). 

2. Midsund kommune sender brev datert 29. 
mars 1990 med uttalelse om samla plan for 
tiltak og tjenester til mennesker med psy
kisk utviklingshemming i Midsund kom
mune. 
Ref. S .tid. 3179 (24.4.90), og vedlagt proto
kollen. 

3. Hurum kommune sender brev datert l 7. 
april 1990 vedrørende krav om erstatning 
og kompensasjon i forbindelse med plan
leggingen av hovedflyplass på Hurum der
som Stortinget skrinlegger den videre 
planlegging. 
Ref. S.tid. 3299 (26.4.90), og vedlagt proto
kollen. 

4. Melding frå Riksrevisjonen om den konsti
tusjonelle kontrollen for rekneskapsåret 
1988 med Finansdepartementets foiValt
ning av statsinteressene i Norges Bank og 
Norges Kommunalbank. 

Ref. S.tid. 2037, lnnst. S. 233 (ikke-beh.), 
S.tid. 4229 (12.6.90). 

5. Forslag fra Per Aunet om å igangsette en 
ordning n1ed kildesortering av avfall i 
kommunene. 
(Vedlegg til innst.: l. og 2. Brev av 11.6. og 
13.6.90 til kommunal- og miljøvernkomite
en fra Miljøverndepartementet.) 
Dok. 8:46, ref. S.tid. 3793, Innst. S. 266, 
S.tid. 4634-4646 (26.9.90). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eirin Faldet om når Stortinget 

vil få seg forelagt Regjeringens holdning 
til Buvik-utvalgets innstilling, S.tid. 267-
268 (1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Tom Thoresen om grensekom
munene i Østfold kan få benytte 15 % in
vesteringstilskudd under Distriktenes Ut
byggingsfond. (Trukket tilbake), S. tid. 346 
(15.11.89). 

3. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å sørge for at 
Blitz- ungdommen får beholde sitt nåvæ
rende tilbud, S.tid. 989-991 (29.11.89). 

4. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om praktiserin
gen av plan- og bygningsloven, på bak
gnmn av et pensjonistektepar som har fått 
regning fra kommunen for forbedring av 
kommunal vei forbi deres eiendom, S.tid. 
1633-1635 (13.12.89). 

5. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om å påse 
at formannsskapenes tilsynsplikt etter lo
ven blir reelt ivaretatt, på bakgrunn av 
skandaler Oslo, S.tid. 1637-1638 
(13 .12.89). 

6. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om hvor 
stor vekt det vil bli lagt på forholdene om
kring Oslos underskudd når det nye sty
ringssystemet i Oslo skal vurderes, S.tid. 
1638-1639 (13.12.89). 

7. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om 
kommunal utbyggingsplikt for sykehjem 
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og hjemmesykepleie i likhet med for barne
hager, S.tid. 2050-2051 (10.1.90). 

8. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om konkre
te oppgaver for å skape arbeidsplasser i 
kommunesektoren, og behovet for bevilg
ninger til dette, S .tid. 2143 (24.1.90). 

9. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om skjer
ping av reglene for inhabilitet på bak
grunn av mistanke om sammenblanding 
av privatøkonomiske og politiske interes
ser hos bystyremedlemmer i Oslo, S.tid. 
2509-2510 (7 .3.90). 

10. Sp.spm. fra Ruth K . Kleppe om tiltak for å 
sikre befolkningen rent drikkevann, S.tid. 
2690-2691 (21.3 .90). 

11. Sp.spm. fra Eva Finstad om at enkelte 
kommuners avgifter langt overstiger de ut
gifter kommunene har innen de samme 
tjenester, S.tid. 2759 (28.3.90). 

12. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om Oslos 
vanskelige situasjon og Byrådets forslag 
om å avvikle eiendomsskatten, S.tid. 2759-
2761 (28.3.90). 

13. Sp.spm. fra Olav Akselsen, framsatt av 
Karl Eirik Schjøtt Pedersen om å vurdera 
lovforslag om innføring av kjeldesortering 
av husholdsavfall, S.tid. 2963-2964 (4.4.90). 

14. Sp.spm. fra Inger Pedersen om flyktninger 
som må bo i statlige flyktningemottak for
di kommunene nøler med mottak av flykt
ninger, S.tid. 3181-3182 (25.4.90). 

15. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn, fram
satt av Paal A . Bjørnestad om en kommu
ne som har fått avslag fra departementet 
om å nytte statsautorisert revisor fremfor 
å ansette kommunerevisor, S.tid. 3316 
(2.5.90). 

16. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om 
kommunestyret i Molde som bruker mid-

ler fra eldrepakka til dataanlegg i helse- og 
sosialsektoren, S .tid. 3317-3318 (2 .5.90). 

l 7. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om fremskyn
ding av Miljøverndepartementets behand
ling av Sandefjord kommunes kommune
plan, S.tid. 3338-3339 (2.5.90). 

18. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om priorite
ring av saken om kommunesammenslåing 
av kommuner i Fredrikstad- og Sarps
borg-regionen, S.tid. 3398-3399 (9 .5.90). 

19. Sp.spm. fra Kari Helliesen om informa
sjon og tidsrammer for kommunene om 
midler fra eldrepakken, S. tid. 3399-3400 
(9.5.90). 

20. Sp.spm. fra Odd Holten om når Buvik-ut
valgets innstilling om eventuelle endrede 
kommunegrenser vil bli fremmet for Stor
tinget. (Trukket tilbake), S .tid. 3694 
(30.5.90). 

21. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om sterk 
prisøkning på eldrehybler på Lambertse
ter i Oslo, S.tid. 3695-3696 (30.5.90). 

22. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om bydelen 
Gamle Oslo som har 1000 ubehandlede 
søknader om sosialhjelp, S.tid. 3696- 3698 
(30.5.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i midlertidig lov av 21. juni 1985 

nr. 85 om forsøk med særlige administra
sjonsordninger i kommunene. 
(Forlengelse av funksjonstiden til l. januar 
1993 og utvidelse av valggrunnlaget for 
medlemmer til kommunerådet/byrådet i 
Oslo.) 
Ot.prp. 66, ref. O.tid. 231, Innst. O. 63, O.tid. 
347-356 (7.6.90), Besl. O. 71, L.tid. 27-28 
(13.6.90). Lov av 13. juli 1990. 
{l forslag i Lagtinget- ikke bifalt.) 

1990-91 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 11, S.tid. 1277-1356 
(6.12.90). 
Budsjett-kap.: 
2755 Helsetjeneste i kommunene 
(l forslag fra H, FrP, KrF og Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Verksemda til Noregs Kommunalbank 

1988 og 1989. 
St.meld. 9, ref. S.tid. 31, Innst. S. 12, S.tid. 
469 (25.10 .90). 

2. Sørreisa kommune sender uttalelse datert 
9. oktober 1990 vedrørende edruskapspoli-

20 

tisk handlingsprogram for Sørreisa kom
mune. 
Ref. S.tid. 565 (14.11.90), og vedlagt proto
kollen. 

3. Saltdal kommune sender utskrift av møte
bok 27. november 1990 om GATT-forhand
lingene. 
Ref. S.tid. 1698 (12.12.90), og vedlagt proto
kollen. (Sendt landbrukskomiteen og 
utenriks- og konstitusjonskomiteen til ori
entering i samsvar med Presidentskapets 
beslutning 13.12.90.) 

4. Ordføreren i Skjerstad kommune sender 
skriv datert 30. november 1990 om GATT
forhandlingene. 
Ref. S .tid. 1698 (12.12.90), og vedlagt proto
kollen. 
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(Sendt landbrukskomiteen og utenriks
og konstitusjonskomiteen til orientering i 
samsvar med Presidentskapets beslutning 
13.12.90.) 

5. Ordføreren i Brønnøy kommune sender 
skriv datert 30. november 1990 om GATT
forhandlingene. 
Ref. S .tid. 1698 (12.12.90), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt landbrukskomiteen og utenriks
og konstitusjonskomiteen til orientering i 
samsvar med Presidentskapets beslutning 
13.12.90.) 

6. Ordføreren i Vestvågøy kommune sender 
skriv datert 29. november 1990 om GATT
forhandlingene . 
Ref. S.tid. 1698 (12.12.90), og vedlagt proto
kollen. 
{Sendt landbrukskomiteen og utenriks
og konstitusjonskomiteen til orientering i 
samsvar med Presidentskapets beslutning 
13.12.90.) 

7. Austrheim kommune sender utskrift av 
møtebok 28. november 1990 med oppfor
dring til Regjering og Storting om å bevil
ge nødvendige midler til å fullføre Stad 
Skipstunnelprosjektet. 
Ref. S.tid. 1698 (12.12.90), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt samferdselskomiteen til oriente
ring i samsvar med Presidentskapets be
slutning 13.12.90) 

8. Fauske kommunestyre sender uttalelse da
tert 22. november 1990 om endringer i na
sjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy
er i utmark. 
Ref. S.tid. 1698 (12.12.90), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt kommunal- og miljøvernkomiteen 
til orientering i samsvar med President
skapets beslutning 13.12.90.) 

9. Lillesand kommunestyre sender uttalelse 
datert 30.11.90 om kommunal boikott av 
tropisk tømmer. 
Ref. S.tid. 1894 {18.12.90), og sendt uten
rikskomiteen i henhold til forretningsor
den§ 28,5. 

10. Enebakk kommunestyre sender uttalelse 
datert 5.12.90 om boikott av tropisk tøm
mer. 
Ref. S.tid. 1894 (18.12.90), og sendt uten
rikskomiteen i henhold til forretningsor
den§ 28,5. 

11. Gildeskål kommune sender uttalelse da
tert 3. desember 1990 om GATT-avtalen. 
Ref. S.tid. 1894 (18.12.90), og vedlagt proto
kollen. 

12. Regulering av grensa mellom Leikanger 
og Vik kommunar og mellom Leikanger 
og Lærdal kommunar i Sogn og fjordane 
fylke. 

St.prp. 15, ref. S.tid. 770, Innst. S. 69, S.tid. 
1904 (19.12.90). 

13. Valg av leder og nestleder med varamed
lemmer til Kommunalbankens styre, og 
tre medlemmer med varamedlemmer til 
kontrollkomiteen for Kommunalbanken. 
Innst. S. 75, S.tid. 2001 (20.12.90). 

14. Sømna kommune sender uttalelse datert 
30. november 1990 om Gatt-forhandlinge
ne. 
Ref. S.tid. 2036 (9.1.91), og vedlagt proto
kollen. 

15. Drangedal kommunestyre sender uttalelse 
datert 28. desember 1990 i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 1991. 
Ref. S.tid. 2080 (16.1.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Uttalelsen ble 18.1.91 i samsvar med Pre
sidentskapets beslutning sendt finansko
miteen og kommunal- og miljøvernkomi
teen til orientering.) 

16. Fræna kommunestyre sender uttalelse da
tert 18. desember om de problemer det 
skaper for budsjettbehandlingen i kommu
nene at statsbudsjettet først blir vedtatt li
ke før jul. 
Ref. S.tid. 2080 (16.1.91), og vedlagt proto
kollen. (Uttalelsen ble 18.1.91 i samsvar 
med Presidentskapets beslutning sendt fi
nanskomiteen og kommunal- og miljø
vernkomiteen til orientering.) 

17. Uttalelse fra : l. Sørreisa kommunestyre 
datert 20. desember 1990. 2. Storfjord for
mannskap datert 19. desember 1990 og 3. 
Lavangen formannskap datert 14. desem
ber 1990 om videreføring av Nord-Norge
banen. 
Ref. S .tid. 2080 (16.1.91), og vedlagt proto
kollen. (Uttalelsene ble 21.1.91 i samsvar 
med Presidentskapets beslutning sendt 
samferdselskomiteen til orientering.) 

18. Bamble kommunestyre sender uttalelse 
datert 3. januar 1991 om de problemer det 
skaper for kommunene ved at de pålegges 
større og større samfunnsoppgaver, samti
dig som overføringene til kommunesekto
ren reduseres. 
Ref. S.tid. 2080 (16.1.91), og vedlagt proto
kollen. (Uttalelsen ble 18.1.91 i samsvar 
med Presidentskapets beslutning sendt fi
nanskomiteen og kommunal- og miljø
vernkomiteen til orientering.) 

19. Stor-Elvdal kommunestyre sender uttalel
se datert 23. januar 1991 vedrørende kom
munal boikott av tropisk tømmer. 
Ref. S.tid. 2097 (1.2.91), og sendt utenriks
komiteen i henhold til forretningsordenen 
§ 28,5. 

20. Ulstein formannskap sender henstilling 
datert 18. desember 1990 om at Stad Skips-
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tunnel blir gitt høy prioritet ved kommen
de samferdselsprioriteringer. 
Ref. S.tid. 2097 (1.2.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt samferdselskomiteen til oriente
ring i samsvar med Presidentskapets be
slutning 6.2.91.) 

21. Lyngen formannskap sender uttalelse da
tert 28. september 1990 vedrørende Nord
Norgebanens forlengelse. 
Ref. S.tid. 2097 (1.2.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt samferdselskomiteen til oriente
ring i samsvar med Presidentskapets be
slutning 6.2.91.) 

22. Fauske kommunestyre sender uttalelse da
tert 19. desember 1990 vedrørende GATT
forhandlingene. 
Ref. S.tid. 2097 (1.2.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenrikskomiteen og landbruksko
miteen til orientering i samsvar med Presi
dentskapets beslutning 6.2.91.) 

23. Bodø formannskap sender uttalelse datert 
25. januar 1991 vedrørende boikott av tro
pisk tømmer. 
Ref. S.tid. 2338 (12.2.91), og sendt utenriks
komiteen i henhold til forretningsorde
nens§ 28,5. 

24. Kommuneinndelingen for byområdene 
Sarpsborg, Fredrikstad, Arendal, Hamar 
og Hammerfest. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1989: 16 Kommu
neinndelingen for byområdene Sarpsborg, 
Fredrikstad, Arendal, Hamar og Hammer
fest. Leder Martin Buvik. Vedlegg til 
innst.: Brev av 22.1.91 fra Kommunalde
partementet til kommunal- og miljøvern
komiteen vedr. statlige myndigheters krav 
på avgifter og gebyrer som følge av kom
munesammenslutninger.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 1571, Innst. S. 85, 
S.tid. 2373- 2421 (14.2.91). 
(4 forslag, hvorav l fra Tore Haugen og 
,Tohn G. Bernander om grensene for Ha
mar bykommune bifalt.) 

25. Den konstitusjonelle kontrollen i Riksre
visjonen med Finansdepartementets for
valting av statsinteressene i Noregs Bank 
og Noregs Kommunalbank i 1988 og 1989. 
Ref. S.tid. 1191, Innst. S. 88, S .tid. 2542-
2543 (21.2.91). 

26. Dovre kommune sender uttalelse datert 18. 
februar 1991 vedrørende EF, EØS og 
GATT-forhamdlingene. 
Ref. S.tid. 2683 (12.3.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenriks- og konstitusjonskomi
teen og landbrukskomiteen til orientering 
i samsvar med Presidentskapets beslut
ning 14.3.91.) 

27. Borre kommune sender uttalelse datert 18. 
februar 1991 vedrørende statlige overfø
ringer. 
Ref. S.tid. 2683 (12.3.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt kommunal- og miljøvernkomiteen 
til orientering i samsvar med President
skapets beslutning 14.3.91.) 

28. Lom kommune sender uttalelse datert 26. 
februar 1991 vedrørende EF, EØS og 
GATT-forhandlingene. 
Ref. S.tid. 2683 (12.3.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenriks- og konstitusjonskomi
teen og landbrukskomiteen til orientering 
i samsvar med Presidentskapets beslut
ning 14.3.91.) 

29. Interp. fra Inger Pedersen om å overdra 
statlige eiendommer til kommunene som 
virkemiddel i distriktspolitikken. 
S.tid. 2796-2804 (21.3.91). 
(l forslag fra Inger Pedersen oversendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT!.) 

30. Uttalelse fra Austevoll kommune datert 13. 
mars 1991 vedrørende skattefradrag for 
sjøfolk i innenriks ferjefart. 
Ref. S.tid. 2885 (9.4.91), og vedlagt proto
kollen. 

31. Skodje kommune sender uttalelse datert 
15. mars 1991 vedrørende HVPU-reformen 
-feriepenger for 1990. 
Ref. S.tid. 2983 (11.4.91), og vedlagt proto
kollen. (Uttalelsen sendt sosialkomiteen 
til orientering i samsvar med President
skapets beslutning 19.4.91.) 

32. Sør-Fron kommune sender uttalelse datert 
3. april 1991 vedrørende EØS-forhandlin
gene. 
Ref. S.tid. 3083 (23.4.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Uttalelsen sendt utenriks- og konstitu
sjonskomiteen til orientering i samsvar 
med Presidentskapets beslutning 29.4.91.) 

33. Ørsta kommune sender uttalelse datert 11. 
aprill991 vedrørende HVPU-reformen- fe
riepenger for 1990. 
Ref. S.tid. 3083 (23.4.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Uttalelsen sendt sosialkomiteen til orien
tering i samsvar med Presidentskapets be
slutning 29.4.91.) 

34. Ørskog kommune sender uttalelse datert 
15. april 1991 vedrørende HVPU-reformen 
-feriepenger for 1990. 
Ref. S.tid. 3253 (7.5.91), og vedlagt proto
kollen. 

35. Skjåk kommune sender uttalelse fra kom
munestyremøte 29. april 1991 vedrørende 
EF, EØS, GATT-forhandlingene og Alstad
heim-utvalgets innstilling. 
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Ref. S.tid. 3361 (14.5.91), og vedlagt proto
kollen. 

36. Sørreisa kommune sender uttalelse datert 
30. april 1991 vedrørende Nord-Norgeba
nens videreføring. 
Ref. S.tid. 3361 (14.5.91), og vedlagt proto
kollen. 

37. Øystre Slidre kommune sender uttalelse 
datert 2. mai 1991 vedrørende krav til en 
EØS-avtale. 
Ref. S.tid. 3381 (14.5.91), og vedlagt proto
kollen. 

38. Haram kommune sender uttalelse datert 
2. mai 1991 vedrørende jordbrukspolitik
ken. 
Ref. S.tid. 3394 (21.5.91), og sendt Lands
brukskomiteen i henhold til forretningsor
denen § 28 .5. 

39. Lenvik kommune sender uttalelse datert 
29. april 1991 vedrørende Nord-Norgeba
nens videreføring. 
Ref. S.tid. 3394 (21.5 .91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt samferdselskomiteen til oriente
ring i samsvar med Presidentskapets be
slutning 22.5.91.) 

40 . Gjemnes kommune sender uttalelse datert 
14. mai 1991 vedrørende jordbruksoppgjø
ret 1991. 
Ref. S.tid. 3419 (23 .5.91) og sendt Land
brukskomiteen i henhold til forretningsor
denen § 28.5. 

41. Skjåk kommune sender uttalelse datert 23. 
mai 1991 vedrørende EØS/EF-forhandlin
gene. 
Ref. S.tid. 3571 (31.5.91), og vedlagt proto
kollen. 

42. Bodø kommune sender uttalelse datert 21. 
mai 1991 vedrørende Nord-Norgebanens 
videreføring. 
Ref. S.tid. 3571 (31.5 .91), og vedlagt proto
kollen. 

43. Sortland kommune sender uttalelse datert 
23. mai 1991 vedrørende Nord-Norgeba
nens videreføring. 
Ref. S .tid. 3571 (31.5.91), og vedlagt proto
kollen. 

44. Beiarn kommune sender uttalelse datert 
21. mai 1991 vedrørende nedleggelse av 
gruvedriften i Sulitjelma. 
Ref. S .tid. 3571 (31.5.91), og vedlagt proto
kollen. 

45. Storbyenes økonomiske situasjon m .v. 
(Vedlegg: A. Vedlegg til kap. 5 - om evalu
ering av forsøksordningen med byråd og 
parlamentarisme i Oslo kommune. B. Ta
beller til kap. 8.2 og 8.3. C. Vedlegg til kap. 
14. Fordelingsvirkninger av forslag til nye 
kostnadsnøkler.) 
St.meld. 11, ref. S .tid. 31, lnnst. S. 201 (ik
ke-beh.), S. tid. 4136-4137 (14.6.91). 

46. Forslag fra Pål Atle Skjervengen om de
sentralisering, velgermakt og omorganise
ring av offentlig tjenesteproduksjon. (For
slag om endringer i kommunalforvaltnin
gen.) 
Dok. 8:43, ref. S .tid. 3361, Innst. S. 203 (ik
ke-beh.}, S. tid . 4137 (14.6.91). 

4 7. Værøy kommune sender uttalelse datert 
20. mars 1991 med krav om forsert planleg
ging og oppstart av Nord- Norgebanen . 
Ref. S.tid. 4137 (14.6.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt samferdselskomiteen til oriente
ring i samsvar med Presidentskapets be
slutning av 18.6.91.) 

48. Sørfold kommune sender uttalelse datert 
29. mai 1991 vedrørende videreføring av 
Nord-Norgebanen. 
Ref. S.tid. 4137 (14.6 .91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt samferdselskomiteen til oriente
ring i samsvar med Presidentskapets be
slutning av 18.6.91.) 

49 . Lavangen kommune sender uttalelse da
tert 30. mai 1991 vedrørende videreføring 
av Nord-Norgebanen. 
Ref. S .tid. 4137 (14 .6.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt samferdselskomiteen til oriente
ring i samsvar med Presidentskapets be
slutning av 18.6.91.) 

50. Skånland kammune sender uttalelse da
tert 30. mai 1991 vedrørende videreføring 
av Nord-Norgebanen. 
Ref. S .tid. 4137 (14.6.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt samferdselskomiteen til oriente
ring i samsvar med Presidentskapets be
slutning av 18.6.91.) 

51. Miljøvern i kommu·ttene. 
(Vedlegg: l. Oversikt over miljøvernopp
gaver som idag er lagt til kommunene. 2. 
Oppsummering av evalueringen av MIK
programmet.) 
St.meld. 34, ref. S.tid. 2786, lnnst. S. 190, 
S.tid. 4295- 4312 (19 .6.91). 

52. Forslag fra Øystein Hedstrøm og Pål Atle 
Skjervengen om å be Regjeringen fremme 
forslag om tillegg i forvaltningsloven og 
kommuneloven for å motvirke korrupsjon, 
og om å be Regjeringen utarbeide regler 
som skal sikre reell konkurranse ved kom
munale og fylkeskommunale innkjøp og 
anbud. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 12.6.91 
fra Kommunaldepartementet.) 
Dok. 8:23, ref. S.tid. 2682, lnnst. S . 225 , 
S .tid. 4315-4316 (19 .6.91) og vedlagt proto
kollen. 
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53. Bardu kommune sender uttalelse datert 4. 
juni 1991 vedrørende Nord-Norgebanens 
videreføring. 
Ref. S.tid. 4492 (20.6.91), og vedlagt proto
kollen. 

54. Balsfjord kommune sender uttalelse datert 
12. juni 1991 vedrørende Nord-Norgeba
nens videreføring. 
Ref. S.tid. 4492 (20.6.91), og vedlagt proto
kollen. 

55. Røros kommune sender uttalelse datert 6. 
juni 1991 vedrørende distriktenes usikre 
situasjon. 
Ref. S.tid. 4492 (20 .6.91), og vedlagt proto
kollen. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Geir-Ketil Hansen om priori

tering av arbeidet med den nye kommune
loven, S .tid. 204-205 (17 .10.90). 

2. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om endrin
ger i kommuneloven slik at kommunesty
rer og fylkesting kan reise mistillit til ord
førere i løpet av en valgperiode, S .tid. 205-
207 (17 .10.90). 

3. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om Miljøvern
departementet som har nektet Stavanger 
kommune å bruke større arealer til utbyg
gingsformål, S.tid. 550-551 (14.11.90). 

4. Sp.spm. fra Steinar Maribo om rikspolitis-· 
ke retningslinjer som legges til grunn for 
vedtak om stopp av prosjektet Liertoppen 
næringspark, S.tid. 551-552 (14.11.90). 

5. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om renteøk
ningen på «Albert-lånene~~ i Oslo, og kon
sekvenser for unge låntakere, S.tid. 560 
(14.11.90). 

6. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om lønnsni
vået for byråder i Oslo, som ligger 80 000 
kr over nivået for stortingsrepresentanter, 
S.tid. 705-706 (21.11.90). 

7. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om avkla
ring av spørsmålet om fremtidig kommu
nestruktur for kommunene som er berørt 
av Buvik-utvalgets innstilling, S.tid. 706 
(21.11.90). 

8. Sp.spm. fra Laila Kaland om betring av 
arbeidsforholda for kommunalpolitika
rar, på bakgrunn av at særleg kvinnelege 
politikarar trekker seg, S.tid. 2049 
(16.1.91). 

9. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om kommu
nale oppdrag som gis til lokale bedrifter, 
selv om disse ikke er konkurransedyktige 
i en anbudssituasjon, S.tid. 2214-2215 
(6 .2.91). 

10. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om brann
varslingen for Harstad som skal legges til 
Gratangen interkommunale vaktsentral, 
S .tid. 2215-2216 (6.2 .91). 

11. Sp.spm. fra Svein Alsaker om Bergen poli
tikammers henleggelse av anmodning om 
etterforskning av påstander om svart ar
beid i Bergen kommune, S .tid. 2224-2225 
(6.2.91). 

12. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om sosiale 
konsekvenser av nedskjæringer på tilbud 
til ungdom i Oslo, S.tid. 2243- 2245 (6.2.91). 

13. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om oppheving 
av arbeiderbevegelsens lave husleier i of
fentlige bygninger og tilbakeføring av 
bygningene til reell eier, S.tid. 2340 
(13.2 .91). 

14. Sp.spm. fra Pål Atle Skjervengen om Oslo 
bystyres vedtak om å heve lederlønninge
ne i kommunen, S.tid. 2344-2345 (13.2.91). 

15. Sp.spm. fra Odd Holten om tiltak for å få 
kommunene til å iverksette kontrollord
ninger for alkoholomsetningen, S. tid. 
2362-2363 (13.2.91). 

16. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om elever i 
Osloskolen som ikke har fått den spesial
undervisning de har rett til etter lov om 
grunnskolen, S.tid. 2368-2369 (13 .2.91). 

17. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om gransking 
av Folketeaterbygningssaken. (Trukket til
bake), S.tid. 2472 (20 .2.91). 

18. Sp.spm. fra Pål Atle Skjervengen om habi
liteten til arbeiderpartirepresentanter i Os
lo formannskap og bystyre ved behand
ling av Folketeaterbygningssaken, S . tid. 
2477- 2478 (20.2.91). 

19. Sp.spm. fra Karin Lian om et utvalg til å 
vurdere virkningene av utgifter til kom
munale tjenester for den enkelte hushold
ning, S.tid. 2573 (6.3.91). 

20. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om en sen
tral barnehageplan og helse- og sosialplan 
i Oslo kommune, S . tid. 2574-2575 (6.3.91). 

21. Sp.spm. fra Marit Nybakk om reduksjon i 
det kommunale driftstilskuddet til barne
hager og fritidshjem i Oslo kommune, 
S.tid. 2605-2606 (6.3 .91) . 

22. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om enflykt
ningebedrift i kommunal regi i Rakkestad 
i Østfold, S.tid. 2691-2692 (13.3.91). 

23. Sp.spm. fra Jens Marcussen, framsatt av 
Ole Tinghaug om utlysing av lensmanns
stilling i Moland kommune og forholdet til 
kommunesammenslåingen i Arendals-re
gionen, S . tid. 2696 (13.3.91). 

24. Sp.spm. fra Eva Finstad om hotellprosjekt 
i Nes kommune og uklarhet om saksbe
handlingen i forbindelse med frifylkeord
ningen, S .tid. 2701 (13.3.91). 

25. Sp.spm. fra Karin Lian om oppbygging 
av veiledningsapparat på kommunalt nivå 
for å forebygge og hjelpe ved gjeldsproble
mer, S.tid. 2907-2908 (10.4.91). 

26. Sp.spm. fra Marit Nybakk om diskrimine-



Kommuner - 310-

ring av innvandrerbam gjennom nedleg
ging av Gamlebyen og Møllergata skoler i 
Oslo, S.tid. 3070-3071 (17 .4.91). 

27. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om mang
lende sentral plan for barmhageutbyg
ging i Oslo kommune, S .tid. 3075-3076 
(17.4.91). 

28. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Per Eggum Mauseth om Oslo bystyres ved
tak om nedlegging av skoler i flere byde
ler, S .tid. 3105-3106 (24.4.91). 

29. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Per Eggum Mauseth om Oslo kommunes 
ansvar for vedlikehold av Munch- museet 
og Vigelandsparken, S.tid. 3110-3111 
(24.4.91). 

30. Sp.spm. fra Tore A . Liltved om statsstøtte 
til kommuner som er pålagt å bygge 
kloakkrenseanlegg etter Nordsjøplanen, 
for å redusere avgiftene, S.tid. 3273 
(8.5.91). 

31. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om sjølv
råderetten til kommunane som har ført til 
mellom anna nedbygging av eldreomsorga 
i Oslo kommune, S.tid. 3277-3278 (8 .5.91). 

32. Sp.spm. fra Marit Nybakk om pålegg til 
Oslo kommune om øking i timetall for un
dervisning av tospråklige elever, S .tid. 
3284 (8.5 .91). 

33. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om ordre til 
skolesjefen fra Byrådet i Oslo om å ikke 

videresende til Skoledirektøren ankesaker 
om behov for flere timer til spesialunder
visning, S .tid. 3286 (8.5 .91). 

34. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om varia
sjoner mellom kommunene når det gjel
der foreldrebetalingens andel av driftsut
gifter i kommunale barnehager, S.tid. 
3289-3290 (8.5.91). 

35. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde, framsatt av 
Kristin Halvorsen om skilnad på 5 % mel
lom Stortinget sitt vedtak om statleg del 
av driftsutgiftene i kommunale barneha
gar, og staten sin reelle del av utgiftene, 
S .tid. 3290-3291 (8.5.91). 

36. Sp.spm. fra Marit Nybakk om initiativ til 
at fylkesmannen gjennomgår Lilleholt-ut
valgets innstilling om ombyggingen av Os
lo Rådhus, S.tid. 3453-3454 (29 .5.91). 

37 . Sp.spm. fra Børre Rønningen om initiativ 
til å sikre at kommunesektoren kan gje nor
ske bedrifter preferanse ved lik pris og 
kvalitet, S.tid. 3698-3699 (5.6.91). 

38. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Romsås 
bydelsutvalgs vedtak om innvandrings
stopp i bydelen, og tiltak for å hindre at 
slik politikk sprer seg, S.tid. 3699-3700 
(5.6.91). 

39. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om betre 
ordningar for statlege og kommunale til
skot til krisesentra, S .tid. 3718-3719 
(5.6.91). 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1459-1520 
(2.12 .91). 
Budsjett-kap.: 
2755 Helsetjeneste i kommunene 

11. Alminnelige saker: 
l. Askøy kommune, sender uttalelse datert 7. 

oktober 1991 vedrørende BO-ukers reglene 
for arbeidsledige. 
Ref. S.tid. 305 (21.10 .91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt finanskomiteen og kommunal- og 
miljøvernkomiteen til orientering i sam
svar med Presidentskapets beslutning av 
25.10.91.) 

2. Kristiansund kommune sender uttalelse 
datert 20. desember 1991 vedrørende inn
tektssystemet for kommunene. 
Ref. S.tid. 2150 (15.1.92), og vedlagt proto
kollen. 

3. Uttalelse i forbindelse med GATT-for
handlingene fra: l. Ringebu kommune da
tert 23. desember 1991. 2. Vestvågøy kom
mune datert 9. januar 1992. 3. Oppland fyl
keskommune datert 10. januar 1992. 
Ref. S.tid. 2150 (15 .1.92.), og vedlagt proto
kollen. 

4. Sarpsborg kommune sender uttalelse da
tert 14. januar 1992 vedrørende Hobøl som 
lokaliseringssted for ny hovedflyplass. 
Ref. S.tid. 2195 (28.1.92), og vedlagt proto
kollen. 

5. Forslag fra Magnar Sortåsløkken og Marie 
Lovise Widnes om lovfesting av kommu
nale og fylkeskommunale råd for funk 
sjonshemmede. 
Dok. 8:8, ref. S.tid. 2195, Innst. S. 106, 
S.tid. 2876 (17 .3.92), Innst. S. 245 og ikke 
behandlet av dette Storting. (lnnst. S. 106 
tilbakesendt sosialkomiteen i påvente av 
en prinsippdebatt i forbindelse med ny 
kommunelov.) 
(Jf. IV, 3.) 
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6. Storbyenes økonomiske situasjon m.v. 
(Vedlegg: A. Vedlegg til kap. 5 - om evalu
ering av forsøksordningen med byråd og 
parlamentarisme i Oslo kommune. B. Ta
beller til kap. 8.2 og 8.3. C. Vedlegg til kap. 
14. Fordelingsvirkninger av forslag til nye 
kostnadsnøkler.) 
St.meld.ll (1990-91), ref. S.tid. 31 (1990-91), 
Innst. S. 138, S.tid. 3258-3291 (9.4.92). 
(17 forslag, hvorav 15 ikke bifalt. 2 forslag 
sendt Regjeringen, henholdsvis fra Børre 
Rønningen pva. SV og Sp og fra Børr e 
Rønningen pva. SV- se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 
(Jf. neste sak.) 

7. Norge trenger storbyene. Tilleggsmelding 
til St.meld. nr. 11 (1990-91) om storbyenes 
økonomiske situasjon m.v. 
St.meld. 11, ref. S.tid. 32, Innst. S. 138, 
S.tid. 3258-3291 (9.4.92). 
(Jf. forrige sak.) 

8. Tiltak mot brann. (Vedlegg til innst.: 2 
brev henholdsvis av 13.2.92 og 26.3.92 fra 
Kommunaldepartementet til kommunal
og miljøvernkomiteen.) 
St.meld.15, ref. S.tid. 748, Innst. S. 137, 
S.tid. 3304- 3311 (10.4.92. 
(2 forslag fra Børre Rønningen pva. SV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT L) 

9. Interp. fra Sissel Rønbeck om Regjerin
gens strategi for utviklingen av Oslos østre 
bydeler. 
S.tid. 3327-3343 (28.4.92). 
(l forslag fra Sissel Rønbeck og Per Eg
gum Mauseth sendt Regjeringen - se RE
GJERINGEN OVERSENDT I.) 

10. Grue kommune sender uttalelse datert 10. 
februar 1992 vedrørende GATT-forhand
lingene. 
Ref. S .tid. 3462 (5.5.92), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenriks- og konstitusjonskomi
teen til orientering i samsvar med Presi
dentskapets beslutning 7 .5.92.) 

11. Forslag fra Pål Atle Skjervengen om de
sentralisering, velgermakt og omorganise
ring av offentlig tjenesteproduksjon. (For
slag om endringer i kommunalforvaltnin
gen - bl.a. innføring av folkeavstemnings
prinsipp.) 
(Vedlegg: I innst. vises til utredning av 
15.10.91 fra professor dr. juris Bjørn Stor
drange om bruk av folkeavstemningsinsti
tuttet.) 
Dok. 8:43 (1990-91), ref. S.tid. 3361 (1990-
91), Innst. S. 181, S.tid. 3903-3905 (5.6 .92). 
(Forslagene ble ikke bifalt.) 

12. Forslag fra Kjellbjørg Lunde pva. SV over
sendt fra Odelstinget 17. september 1992: 

«Stortinget ber Regjeringen foreta en eva
luering av ordningen med parlamentarisk 
styresett i Oslo.» 
S.tid. 4498 (22.9.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om fortsatt 

tillatelse for Sandefjord kommune til å fo
reta skatteregnskap i egen regi, S.tid. 46-
47 (9.10.91). 

2. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om endrin
ger av polititjenesten i sammensluttede 
storkommuner før Stortinget har behand
let saken, S .tid. 1804 (11.12.91). 

3. Sp.spm. fra Per Risvik om Trondheim 
kommunes budsjettering med penger fra 
forventet overskudd i E-verket til finansie
ring av kommunale tjenester, S.tid. 1950-
1951 (18.12.91). 

4. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Marianne Borgen om oppfølging av en
dring i plan- og bygningsloven for å styrke 
barn og unges rettigheter i den kommuna
le planlegging, S.tid. 2302-2304 (5.2.92). 

5. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om Oslo 
kommunes planer om tvangsflytting av 13 
damer fra Våtsveen psykiatriske 
sykehjem ved Gjøvik, S.tid. 2306-2307 
(5.2.92). 

6. Sp.spm. fra Steinar Maribo om ny kom
munelov og ivaretakelse av situasjonen for 
medlemmer av kommunestyrer og kom
nlunale nemnder når de må forsømme sitt 
arbeid på grunn av møter, S.tid. 2707-2708 
(26.2.92). 

7. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om kommuna
le kontrollutvalgs ansvar for kontroll med 
salgs- og skjenkebevillinger, S.tid. 2783-
2784 (11.3.92). 

8. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om Vegkontoret i 
Buskerud som har betalt en saksbehand
lerstilling i Drammen kommune for å ar
beide med planer for utbygging av E76, 
S.tid. 3075-3076 (1.4.92). 

9. Sp.spm. fra Nils O. Golten om å sette kom
munane i stand til å rusta opp skulebygga 
til skule for 6-åringar og fritidsordningar, 
S.tid. 3095 (1.4.92). 

10. Sp.spm. fra Terje Nyberget om Tromsø 
kommunes planer om investering i rørin
speksjonsutstyr og kompetanse i stedet for 
å kjøpe tjenester, S.tid. 3184 (8.4.92). 

11. Sp.spm. fra Terje Nyberget om likestil
lingsombudets stansing av Hurum kom
munes stillingsutlysing, hvor menn ble 
oppfordret til å søke omsorgsyrker, S.tid. 
3198-3199 (8.4.92). 

12. Sp.spm. fra Terje Nyberget om endring av 
vedtak om at Kåfjord kommune i Troms 
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skal omfattes av samisk språklov, S.tid. 
3355-3356 (29.4.92). 

13. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om fylkes
kommuner og kommuners forberedelse til 
norsk medlemskap i EØS, S.tid. 3772 
(27.5.92). 

14. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om utarbeiding av rådgivende regler for 
kommunenes informasjonsplikt, S. tid. 
3774-377 5 (27 .5.92). 

15. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om tiltak 
for å sikre at alkohollovens påbud om kon
trollrutiner blir etterlevd, S. tid. 3790-3791 
(27.5.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i midlertidig lov av 21. juni 1985 

nr. 85 om forsøk med særlige administra
sjonsordninger i kommuner. (Instruks
jonsmyndighet for de enkelte medlemmer 
av kommuneråd/byråd og parlamentaris
me som styringssystem i Oslo; sluttført 
saksbehandling i forhold til kommunesty
ret.) 

Ot.prp. 23, ref. O.tid. 191, Innst. O. 30, O.tid. 
204-205 (16.12.91), Besl. O. 28, L.tid. 20 
(19.12.91). Lov av 20. desember 1991. 

2. Endring i lov 15. juli 1949 nr. l om Norges 
kommunalbank. (Adgang til å opprette 
datterselskaper i form av aksjeselskaper 
heleid av banken.) 
Ot.prp. 65, ref. O. tid. 520, lnnst. O. 84, O.tid. 
900-901 (15.6.92), Besl. O. 114, L.tid. 69 
(19.6.92). Lov av 26. juni 1992. 

3. Lov om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven). 
(Vedlegg: Lovspeil. Særskilt vedlegg: 
NOU 1990: 13 Forslag til ny lov om kom
muner og fylkeskommuner. Leder Jan 
Fridthjof Bernt.) 
Ot.prp. 42, ref. O.tid. 302, Innst. O. 95, O.tid. 
1013- 1064 (17 .9.92), Besl. O. 133, L. tid. 76-
77 (22.9 .92). Lov av 25. september 1992. 
(53 forslag, hvorav l fra SV sendt Stortin
get (ikke bifalt).Øvrige forslag ikke bifalt 
eller trukket.) 
(Jf. Il, 12.) 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. {Overføring fra reservefondet i 
Kommunalbanken til Statens nærings- og 
distriktsutviklingsfond.) 
Budsjett-innst. S. 6, S .tid. 1187-1206 
(17.11.92). 
Budsjett-kap.: 

5320 Norges Kommunalbank 
{Jf. IV, 1.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1722-1780 
(30.11.92). 
Budsjett-kap.: 
2755 Helsetjeneste i kommunene 

11. Alminnelige saker: 
l . Verksemda til Norges Kommunalbank i 

1990 og 1991. 
St.meld. 68 (1991-92), ref. S.tid. 4470 {1991-
92), Innst. S. 5, S.tid. 44-45 (7 .10.92). 

2. Forslag fra Magnar Sortåsløkken og Marie 
Lovise Widnes om lovfesting av kommu
nale og fylkeskommunale råd for funk
sjonshemmede. 
Dok. 8:8 (1991-92), ref. S.tid. 2195 (1991-92), 
Innst. S. 106, 245 (91-92, S.tid. 606-610 
(22.10.92) og vedtatt sendt Regjeringen. 

(Innst. S. 106 tilbakesendt sosialkomiteen 
i påvente av en prinsippdebatt i forbindel
se med ny kommunelov. Forslaget ble ik
ke bifalt, men oversendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT li.) 

3. Forslag fra Øystein Hedstrøm om opphe
velse av vedtaket om gjennomføringen av 
kommunesammenslåing for kommunene 
Borge, Fredrikstad, Kråkerøy, Onsøy og 
Rolvsøy. 
Dok. 8:42 (1991-92), ref. S.tid. 3946 (1991-
92), Innst. S. 21, S.tid. 729-741 (29.10.92). 
(Forslaget ble ikke bifalt med 7 8 mot 40 
stemmer.) 

4. Forslag fra Carl I. Hagen til etablering av 
en erstatningsordning for uskyldige ofre 
for den politisk bestemte tvangsbyfornyel
se. 
Dok. 8:1, ref. S.tid. 523, Innst. S. 76, S.tid. 
2248-2251 (17 .12.92) og vedlagt protokol
len. 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. BOLIGBYGGING IV, l og STATS
BUDSJETTET I, 32.) 

5. Forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad og 
Anne Enger Lahnstein om tiltak for perso
ner i gjeldskrise på grunn av byfornyelse. 
Dok . 8:3, ref. S.tid. 1072, Innst. S. 77, S.tid. 
2251 (17 .12.92) og vedlagt protokollen. 
(Jf. BOLIGBYGGING IV, l og STATS
BUDSJETTET I, 32.) 

l 

l i 

l 

l 
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6. Kristiansund kommune sender uttalelse 
datert 23. desember 1992 vedrørende sta
tens overføringer til kommunene. 
Ref. S.tid. 2379 (11.1.93), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt finanskomiteen og kommunal- og 
miljøvernkomiteen til orientering 12.1.93.) 

7. Sørfold kommune sender uttalelse datert 
3. desember 1992 om avgiftsøkningen for 
prosessindustrien. 
Ref. S.tid. 2418 (19.1.93), og vedlagt proto
kollen. 
(Uttalelsen sendt finanskomiteen til orien
tering i samsvar med Presidentskapsbe
slutning 20.1.93.) 

8. Haram kommune sender uttalelse datert 
2. februar 1993 om at den videre avfolking 
av kystfyrene bør stoppes inntil det er ut
arbeidet en sikkerhets- og beredskapsplan 
for kystområdene. 
Ref. S .tid. 2829 (18.2.93), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt sjøfarts- og fiskerikomiteen til ori
entering i samsvar med Presidentskapets 
beslutning 22.2 .93.) 

9. Skodje kommune sender uttalelse datert 9. 
februar 1993 om å stanse nye atomprøve
sprengninger. 
Ref. S.tid. 2829 (18.2.93), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenriks- og konstitusjonskomi
teen til orientering i samsvar med Presi
dentskapets beslutning 22.2.93.) 

10. Drangedal kommune sender uttalelse da
tert 22. februar 1993 om å stanse nye atom
prøvesprengninger. 
Ref. S.tid. 2970 (17 .3.93), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenriks- og konstitusjonskomi
teen i samsvar med Presidentskapets be
slutning 22.3 .93.) 

11. Tysvær kommune sender uttalelse datert 
17. mars 1993 om å stanse nye atomprøve
sprengninger. 
Ref. S .tid. 3173 (30.3.93), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenriks- og konstitusjonskomi
teen til orientering i samsvar med Presi
dentskapets beslutning 31.3.93.) 

12. Interp. fra Kristin Halvorsen om det nasjo
nale ansvar for å bedre levekårene for be
folkningen i indre Oslo øst, 
S.tid. 3353-3370 (22.4.93). 
(l forslag fra Kristin Halvorsen pva. SV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

13. Våler kommune sender uttalelse datert 30. 
april 1993 om ordningen med husbanklån 
til videre utlån. 
Ref. S.tid. 3633 (10.5.93), og vedlagt proto
kollen. 

(Sendt kommunal- og miljøvernkomiteen 
til orientering i samsvar med President
skapsbeslutning 12.5.93.) 

14. Forslag fra kommunal- og miljøvemkom
miteen oversendt fra Odelstinget 4. juni 
1993: «Stortinget ber Regjeringen vurdere 
spørsmålet om statlige representanters 
eventuelle møte- og talerett i lokale folke
valgte organer i forbindelse med det pågå
ende tilpasningsarbeid mellom særlovgiv
ning og kommunelovgivning.» 
S.tid. 4613 (16 .6.93) og enstemmig bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om Kommu

naldepartementets fastsetting av navn på 
Tana kommune, i strid med kommunelo
vens bestemmelser, S .tid. 153-154 
(14.10.92). 

2. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om stat 
eller kommunes plikter i tilfeller hvor per
soner med gjeldsproblemer risikerer å mis
te boligen, S.tid. 1567-1568 (25.11.92). 

3. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om å en
dre forskrifter som krev tømming av sep
tiktankar kvart 2. år til for eksempel 8 år, 
S .tid. 2091-2092 (9.12.92). 

4. Sp.spm. fra Jens Marcussen om havnenes 
status og en ivaretagelse av den havnefag
lige ekspertise ved gjennomgang av sær
lovgivningen i forbindelse med den nye 
kommuneloven, S.tid. 2104-2105 (9 .12.92). 

5. Sp.spm. fra Eirin Faldet om den nye kom
muneloven hindrer en kommune i å of
fentliggjøre administrasjonens budsjett
forslag, S.tid. 2680 (10 .2.93). 

6. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om statlig 
reguleringsplan for Nedre Foss-området 
langs Akerselva i Oslo i tråd med friområ
de-alternativet anbefalt avbydelsutvalg og 
bystyre, S.tid. 2769-2770 {17 .2.93). 

7. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om å 
sette kommunene i stand til å gjennomfø
re HVPU-reformen i tråd med Stortingets 
intensjon, S.tid. 2780-2782 (17.2.93). 

8. Sp.spm. fra Erik Solheim om økt foreldre
betaling og redusert søskenmoderasjon i 
barnehagene i Trondheim kommune, S .tid. 
3192-3194 (31.3.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring av lov 15. juli 1949 nr. l om Norges 

Kommunalbank.(Hjemmel for overførin
ger fra reservefondet til statskassen/egen
kapitaldivisjonen i Statens nærings- og di
striktsutviklingsfond.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 4, Innst. O. 24, O.tid. 60-
64 (12.11.92), Besl. O. 8, L.tid. 5 (16.11.92). 
Lov av 4. desember 1992. 
(Jf. I, 1.) 
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2. Tilpasning av særlovgivningen til ny kom
munelov. (Opphevelse av særlovsbestem
melser om bestemte folkevalgte organer 
og administrative stillinger, om delega
sjon av kommunal og fylkeskommunal 
myndighet, statlige tilsyns- og kontroll
regler.) 
(Vedlegg: l. Oversikt over klageordninge
ne vedr. kommunale og fylkeskommunale 
vedtak. 2. Oversikt over høringsinstanse
ne. Vedlegg til innst.: 1.-2. Svarbrev av 

25.5. og 25.5.93 fra Kommunal- og arbeids
departementet til kommunal- og miljø
vernkomiteen om oppsigelses- /avskjeds
vedtak i skolen og klageinstans.) 
Ot.prp. 59, ref. O.tid. 578, Innst. O. 135, 
O.tid. 980- 1009 (4.6.93), Besl. O. 145, L.tid. 
82 (9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(5 forslag i Odelstinget, hvorav l fra komi
teen sendt Stortinget (bifalt). l forslag i 
Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. li, 14.) 
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KOMMUNIKASJON 

Omfatter bl.a.: Samferdselsberedskap. 
Se også: FERGER, JERNBANER, KYSTFART, LUFTFART, POST, REISELIVSNÆRING, 
SAMFERDSEL, TELEKOMMUNIKASJONER, VEGTRAFIKK 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for· 1990 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1541-1616 
(8.12.89). 
Budsjett-kap.: 
1309 Samferdelsberedskap 

11. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1990 for Si

vilt beredskap, Vegformål, Jernbanefor
mål, Post og Telekornmunikasjonar. (Kap. 
1309 Samferdselsberedskap - kjøp av 
kryptoutstyr.) 
St.prp. 65, ref. S.tid. 2471, Innst. S. 112, 
S.tid. 2734- 2735 (27.3.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 

Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1361-1423 
(7.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1309 Samferdselsberedskap 

Budsjett-innst. S . 14, S.tid. 1186-1263 
(26.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1309 Samferdselsberedskap 

Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1473-1517, 
1519-1542 (24.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1309 Samferdselsberedskap 
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KONGEN 

Omfatter bl.a.: Apanasje, arverekkefølge, Bygdøy Kongsgård, Det Kongelige Hus, Oscarshall, 
Slottet. 
Se også: GRUNNLOVEN, REGJERINGEN, STATSFORFATNING, STORTINGET 

1989-90 
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. 570-629 
(20.11.89). 
Budsjett-kap.: 

l Hans Majestet Kongen 
2 Kronprinsen og Kronprinsessen 

11 3011 Slottet, Bygdøy Kongsgdrd og 
Oscarshall 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Hanna Kvanmo og Theo Korit

zinsky 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 over
skrift (Innføring av republikansk stats
form). 
Dok. 12 (1987-88), forslag l, ref. S.tid. 73, 
Innst. S . 158, S.tid. 3686-3687 (29.5.90). 
(Ikke bifalt med 117 mot 19 stemmer.) 

2. Forslag fra Kaci Kullmann Five, Astrid 
Nøklebye Heiberg, Annelise Høegh, Rolf 
Presthus, Jan P. Syse og Kåre Willoch til 
endringer i Grunnlovens §§ 3, 6, 7, 34, 35, 
36, 41, 44 , 47 og 48 (lik arverett til Kronen 
for personer av begge kjønn) og forslag fra 
Stein Rognlien, vedtatt til fremsettelse av 
Inger Pedersen, til endring av Grunnlo
vens§ 6 (arverekkefølgen til Kronen). 
Dok. 12 (1987-88), forslagene 3 og 4, ref. 
S.tid. 73, Innst. S. 179, S.tid. 3687-3691 
(29.5.90). 
(Forslag 3 bifaltes med 132 mot 7 stem
mer.) 

3. Presidenten ar..moder ved avslutningen av 
Stortingets vårsesjon om bemyndigelse til 
å sende Hans Majestet Stortingets ærbødi
ge hilsen med de beste ønsker om fortsatt 
god bedring 
S.tid. 4545 (15.6.90). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om tilbake

trekking av St. Olavs orden tidligere tildelt 
Romanias diktator Nicolae Ceausescu. 
(Trukket tilbake), S .tid . 1630 (13.12.89). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S .tid 957-1002 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

l Hans Majestet Kongen 
2 Kronprinsen og Kronprinsessen 

11 3011 Slottet, Bygdøy Kongsgdrd og 
Oscarshall 

Il. Alminnelige saker: 
l. Skrivelse datert 17. januar 1991 fra Stats

ministerens kontor med meddelelse om 
Hans Majestet Kong Olav Vs bortgang. 
S.tid. 2094 (21.1.91). 

2. Hans Majestet Kong Harald Vs edsavleg
gelse. 
S.tid. 2094-2095 (21.1.91}. 

3. Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haa
kons ed til forfatningen. Mottatt i Stortin
get 15. august 1991 fra Statsministerens 
kontor. 
Ref. S .tid. 4493 {15.8.91) 



- 317- Kongen 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Bame- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S .tid. 691-747 
(14.11.91). 
Budsjett-kap.: 

1 Det Kongelige Hus 
11 301l Slottet, Bygdøy Kongsgård og 

Oscarshall 

n. Alminnelige saker: 
l. Offentliggjøring av enkelte hemmelige 

innstillinger og referater fra lukkede møter 

i Stortinget, Odelstinget og Lagtinget. (Re
ferat fra møter i 1905 vedr. Prins Carls per
son og privatliv; forarbeidene til lov av 
19.12.52 om rekvisisjon av skip under krig 
eller kriseforhold, sak om oppgjør mellom 
Norge og USA av mellomværender som 
skyldes krigen.) 
(Vedlegg: De deler av referatene fra møter 
for lukkede dører i Stortinget 19. og 25. ok
tober 1955 som tidligere ikke er offentlig
gjort.) 
Innst. S . 217, S.tid. 3922 (10.6.92). 
(Møtet ble holdt for lukkede dører. Innstil
lingen og vedtaket besluttet offentliggjort 
av Presidentskapet 11. juni.) 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Bame- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S .tid. 957-1013 
(4.11.92). 
Budsjett-kap.: 

l Det Kongelige Hus 
11 3011 Slottet, Bygdøy Kongsgård og 

Oscarshall 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget 1993 - Lovendringer. (Re

degjørelse om skatte- og avgiftsfritakene 
for den kongelige familie, som oppfølging 
av en anmodning fra Kristin Halvorsen.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 32, O.tid. 
243-262 (2.12.92), Besl. O. 30, 31, 32, 33, 
L.tid. 11-15 (8.12.92). Lov av 18. desember 
1992. 
(l forslag fra SV ikke bifalt.) 
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KREDITTPOLITIKK 

Omfatter bl.a.: Kredittloven, rentepolitikk. 
Se også: AKSJER, AVGIFTER, BANKER, FINANSER, NORGES BANK, PRISER, SKAT
TER, STATSBANKER, STATSBUDSJETTET, STATSLÅN 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Nasjonalbudsjettet 1990. 
(Vedlegg: 
l. Tabellvedlegg. Skriv med rettelser fra fi
nansdep., ref. S .tid. 71.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 71, Budsjett-innst. S . 
I (finansinnstillingen), S.tid. 373-553 (fi
nansdebatt 16.11 .-17.11.89). 
(39 forslag, hvorav 4 sendt Regjeringen, 
henholdsvis fra Kristin Halvorsen, Solveig 
Torsvik og Anders Aune (2). l forslag fra 
Kristin Halvorsen pva. SV og Aune-lista 
sendt samferdselskomiteen. Resten ikke 
bifalt.) 

2. Revidert nasjonalbudsjett 1990. (Nedbyg
ging av valutareguleringen; nye rammevil
kår for statsbankene.) 
(Vedlegg: l. Visse økonomiske virkninger 
for Norge av til pasningen til EFs indre 
marked. 2. Petroleumsfond. 3. Budsjett
forslagene for 1987, 1988 og 1989. 4. Aktu
elle bakgrunnstabeller.) 

St.meld. 2, ref. S.tid. 3534, Budsjett-innst. 
S. IV, S .tid. 4455-4521 (15.6.90). 
(14 forslag, hvorav 12 ikke bifalt, l om 
lønnsutviklingen for næringslivsledere -
trukket, l forslag fra Åshild Hauan, Bjarne 
Mørk Eidem, Ragna Berget Jørgensen, 
Rolf Bendiksen og Inger Pedersen om V æ
røy-flyplassen - REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om å for

hindre at Norges Banks siste renteøkning 
fører til økt rente på boliglån, S. tid. 977-
978 (29.11.89). 

2. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om å innfø
re maksimale rentemarginer for å hindre 
at lånekundene må betale bankenes tap, 
S.tid. 2206-2207 (31.1.90). 

3. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om tiltak 
for å skape lavere rentenivå i tråd med for
utsetningen for årets lønnsoppgjør, S.tid. 
3318-3319 (2 .5.90). 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Nasjonalbudsjettet 1991. 

(Vedlegg: l. Tabellvedlegg.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 31, Budsjett-innst. S . 
I (finansinnstillingen), S .tid. 771-941 (fi
nansdebatt 28.11.- 29.11.90). 
(34 forslag, hvorav 5 fra Kristin Halvorsen 
pva. SV og l fra Anders Aune, sendt Re
gjeringen. l forslag fra SV sendt kommu
nal- og miljøvernkomiteen. Resten ikke bi
falt.) 

2. Revidert nasjonalbudsjett 1991 . 
(Vedlegg: l. Budsjettforslagene for 1988, 
1989 og 1990. 2. Aktuelle bakgrunnstabel
ler.) 
St.meld. 2, ref. S .tid . 3361, Budsjett-innst. 
S . IV, S.tid. 4374-4442 (20.6 .91). 

11. Alminnelige saker: 
l. Noregs Bank, Kredittilsynet, Oslo Børs og 

Verdipapirsentralen si verksemd i 1988 og 
1989. (Kredittmeldinga). 
St.meld. 14, ref. S .tid. 65 , Innst. S. 21, S.tid. 
954-955 (29.11.90). 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Nasjonalbudsjettet 1992. (Vedlegg: l. Ta
bell vedlegg.) 
St.meld.l, ref. S .tid. 32, Budsjett-innst. S. I 
(finansinnstillingen), S.tid. 431-621 (fi
nansdebatt 6.11.-7 .11.91). 
(28 forslag, hvorav l fra Kristin Halvorsen 
pva. SV og Sp, l fra Gudmund Restad pva. 
Sp og l fra Anders Aune - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I. Resten ikke bifalt.) 

2. Revidert nasjonalbudsjett 1992. (Vedlegg: 
l. Budsjettanslagene for 1989, 1990 og 
1991. 2. Aktuelle bakgrunnstabeller.) 
St.meld.2, ref. S .tid. 3532, Budsjett-innst. 
S . IV, S .tid. 4361-4426, 4457 (19.6 .92). 

n. Alminnelige saker: 
l. Kredittmeldinga 1990. Om Noregs Bank, 

Kredittilsynet, Oslo Børs og Verdipapir
sentralen si verksemd i 1990. 
St.meld. 9, ref. S.tid. 32, Innst. S. 31, S.tid. 
1038 (22.11.91). 

DI. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Holten om nedsetting av 

renten snarest mulig, S.tid. 2795-2797 
(11.3.92). 

2. Sp.spm. fra Eilef A . Meland om uttalelser 
fra Arbeiderparti- og LO-hold om nasjona
le styringsmuligheter, S.tid. 2894-2895 
(18.3.92). 

1992-93 
l. Budsjett-saker: 

l. Nasjonalbudsjettet 1993. (Unntatt kap. 7.) 
(Vedlegg: l. Tabellvedlegg.) 
St.meld. l , ref. S.tid. 32 , Budsjett-innst. S . 
I (finansinnstillingen), S.tid. 769-946 (fi
nansdebatt 2.11.-3.11.92). 
(34 forslag, hvorav l fra T. M. Wara pva. 
FrP, SV og Aune-lista, l fra G. Restad pva. 
Sp. og 3 fra K. Halvorsen pva. SV sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT l. Resten ikke bifalt.) 
(Kap. 7 Krisen i UNI Storebrand- se FOR
SIKRING Il, 2.) 

2. Revidert nasjonalbudsjett 1993. 
(Vedlegg: l. Brev fra Norges Bank om 
«Retningslinjer for utforming av pengepo
litikken>>. 2. Budsjettanslagene for 1990, 
1991 og 1992. 3. Tabellvedlegg.) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3892, Budsjett-innst. 
S . IV, S.tid. 4713-4825 (17.6.93). 

n. Alminnelige saker: 
l. Internasjonale valutaforhold og virksom

heten i Det Internasjonale Valutafondet 
(IMF). (Intemasjonale kursforhold, det eu
ropeiske valutasystemet- EMS, de nordis
ke lands valutakurspolitikk - fri krone
kurs, samarbeidet med andre sentralban
ker, utvidelsen av antallet medlemsland i 
IMF, gjeldsproblemene i utviklingslande
ne, IMFs forhold til Øst- og Sentral-Euro
pa og tidligere Sovjetunionen.) 
(Vedlegg: l. Medlemslandenes kvoter, 
SDR-tildelingen og finansiell status vis a 
vis Valutafondet pr. 30. april 1992. 2. Med
lemslandenes kjøp av valuta og spesielle 
trekkrettigheter fra IMF i regnskapsåret 
1991/92. 3. Medlemslandenes gjenkjøp av 
valuta i regnskapsåret 1991/92. 4. Innlegg 
av Johannes Nordahl, Island, på årsmøtet i 
1992. 5. Innlegg av Jon Sigurdsson på In
terimskomiteens møte høsten 1992.) 
St.meld. 38, ref. S.tid. 3295, Innst. S. 171, 
S .tid. 3946- 3953 (25.5.93). 
(l forslag fra SV ikke bifalt.) 
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KRIMINALOMSORG 

Omfatter bl.a.: Paragraf 12-soning, samfunnstje-neste, soningsalternativer. 
Se også: DOMSTOLER, FENGSLER, POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET, RETTSVESEN, 
STRAFFELOVGIVNING 

1989-90 

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

1990 vedkommende Justis- og politide
partementet. 
Budsjett-innst. S . 4, S .tid. 716-764 
(23.11.89). 
Budsjett-kap.: 

430 3430 Kriminalomsorg i anstalt 
432 3432 Kriminalomsorgens utdannings

senter 
435 3435 Kriminalomsorg i frihet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1989 un

der diverse kapitler administrert av Justis
og politidepartementet. 
(Kap. 430 Kriminalomsorg i anstalt, kap. 
432 Kriminalomsorgens utdanningssen
ter.) 
St.prp. 35, ref. S .tid. 1364, Innst. S . 69, 
S .tid. 1833 (19.12.89). 

2. Forslag fra justiskomiteen oversendt fra 
Odelstinget 29. mai 1990: «Stortinget ber 
Regjeringen iverksette nødvendige tiltak 
slik at staten kan overta økonomisk ansvar 
for alle domfelte uansett soningsaltemativ. 
Endringen bes innarbeidet i 1991-budsjet
tet.» 
S.tid. 3852 (5 .6.90). (Jf. IV, 1.) 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jon Lilletun om støtte til 

IOGTs kampanje «Vis styrke uten vold», 
S.tid. 2176-2177 (24.1.90). 

2. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om fortsatt 
bruk av Elevator til§ 12-soning for innsat
te som trenger denne formen for rehabili
tering, S .tid. 3946-3947 (6.6.90). 

3. Sp.spm. fra Eva Finstad om gjennomgang 
av regler for fengselsvesenets bruk av pri
vate institusjoner og hybelhus, S.tid. 3948 
(6.6.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 12 . desember 1958 nr. 7 

om fengselsvesenet (fengsels!oven). (Para
graf 12-soning i hybelhus under Krimina
lomsorg i frihet.) 
Ot.prp. 40, ref. O.tid. 96, Innst. O. 51, O.tid. 
242-249 (29 .5.90), Be81. O. 55, L .tid. 24 
(5 .6.90). Lov av 22 . juni 1990. 
(Punkt B i komiteens innstilling over
sendt Stortinget - se Il, 2.) 

2. Endringer i straffeloven m .v. (samfunns
tjeneste). 
Ot.prp. 72, ref. O. tid. 231, Innst. O. 73 (ikke
beh.), O. tid. 403 (11.6.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 1002-1049 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

430 3430 Kriminalomsorg i anstalt 
432 3432 Kriminalomsorgens utdannings

senter 
435 3435 Kriminalomsorg i frihet 

(l forslag fra Pål Atle Skjervengen om ar
beidsleir for soningsfanger, sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT l) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1990 un

der diverse kapitler administrert av Justis
og politidepartementet. (Kap. 430 Krimi
nalomsorg i anstalt, kap 432 Kriminalom
sorgens utdanningssenter.) 
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St.prp. 16, ref. S.tid. 770, Innst. S. 63, S .tid. 
1902- 1903 (19.12.90). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om oppfylling 

av rnålsettinga om antall samfunnstjenes
tedommer, S.tid. 3709-3710 (5.6.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeloven m .v. (samfunns

tjeneste). 
Ot.prp. 72 (1989-90), ref. O.tid. 231 (1989-
90), Innst. O. 22, O.tid. 232-241 (12 .2.91), 
Besl. O. 29, L.tid. 13 (21.2.91). Lov av 15. 
mars 1991. 
(2 forslag i Odelstinget- ingen bifalt.) 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S . 4, S .tid. 749-789 
(15.11.91) . 
Budsjett-kap.: 

430 3430 Kriminalomsorg i anstalt 
432 3432 Kriminalomsorgens utdannings

senter 
435 3435 Kriminalomsorg i frihet 

n. Alminnelige saker: 
l. Bevilgning til politioperativt utstyr og 

opprettelse av ny inntektspost. (Kap. 440 

Politiet og ny inntektspost under kap. 
3430 Kriminalomsorg i anstalt). 
St.prp.5, ref. S.tid. 32, Innst. S. 19, S.tid. 
915-916 (19.11.91). 

2. Bekjempelse av kriminalitet. 
(Vedlegg: Høringsnotat datert 12. septem
ber 1991. Særskilte vedlegg: l. NOU 1981: 
35 og 1987: 27 Politiets rolle i samfunnet (I 
og Il). Leder Kai Ekanger. 2. NOU 1988: 39 
Politi og påtalemyndighet. Leder Signe 
Marie Stray Ryssdal. 3. NOU 1991: 29 
Lensmannsetatens oppgaver og organise
ring. Leder Øystein Josefsen.) 
St.meld.23, ref. S .tid. 2096, Innst. S . 192, 
S.tid. 3968-4012 (12.6.92). 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 1073-1117 
(13.11.92). 
Budsjett-kap.: 

430 3430 Kriminalomsorg i anstalt 
432 3432 Kriminalomsorgens utdannings

senter 
435 3435 Kriminalomsorg i frihet 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1992 un

der diverse kapitler administrert av Justis
og politidepartementet. (Kap. 430, bev. ved 
omgjøring av Hassel skole til soningsan
stalt.) 
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St.prp. 13, ref. S.tid. 1185, Innst. S. 55, 
S.tid. 2118- 2119 (10.12.92). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om å sikre 

Frelsesarmeens tilbud om paragraf 12-so
ning ved Fretex-Elevator, S.tid. 3055-3056 
(24.3.93). 

2. Sp.spm. fra Erna Solberg om å medvirke 
til finansiering av organisasjonen Alterna
tiv til Vold for 1993, S.tid. 3195-3197 
(31.3.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeloven, lov om fullbyr

ding av nordiske dommer på straff m.v. og 
strafferegistreringsloven (samfunnstjenes
te). 
Ot.prp. 49 , ref. O.tid. 491, Innst. O. 78, O. tid. 
600-602 (29.4.93), Besl. O. 92, L.tid. 58 
(4.5.93). Lov av 4. juni 1993. 
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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 

1989-90 
Il. Alminnelige saker: 

l. Forslag fra Jan Erik Fåne om å be Regje
ringen fremme forslag om at private lokal
fjernsyn kan sende og produsere reklame. 
(Spørsmålet om reklamefinansiert TV2.) 
Dok. 8:2, ref. S.tid. 564, Innst. S. 88, S.tid. 
2413-2434 (15.2.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt, men oversendt 
Regjeringen etter innstilling fra komi
teen.) 

2. Forslag fra Jan Simonsen om å fjerne av
gift på nærradioreklame. 
Dok. 8:27, ref. S.tid. 2471, Innst. S . 160, 
S.tid. 3451 (14.5.90). 
(Behandlingen av dette spørsmål henvises 
til den forestående behandling av Ot.prp. 
55 - se IV, 3.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om planar for et

terbruken av Radio- og TV-senteret som 
skal byggjast i samband med OL på Lille
hammer, S .tid. 706 (22.11.89). 

2. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om 
avgift for nærradioer ved reklameinntek
ter, S . tid. 706-707 (22.11.89). 

3. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om reduksjon 
i avgiftene for nærradiostasjoner, S.tid. 
707-708 (22.11.89). 

4. Sp.spm. fra Kari Helliesen om mulighet 
• for å utveksle skolekringkastingsprogram 

og TV-program de nordiske land imellom, 
S.tid. 2165-2166 (24.1.90). 

5. Sp.spm. fra Ingrid I. Willoch om enklere 
konsesjonsbehandling for private TV-om
formere og utvidet TV-tilbud for distrikter 
i Vestfold, Telemark og Agder, S. tid. 2167 
(24.1.90). 

6. Sp.spm. fra Karin Lian om samordning 
av tilsyn med fjernsynsreklamen og tilsy
net med annen reklame, S.tid. 2223 
(31.1.90). 

7. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om forskjells
behandling når det gjelder skattefritak for 

premier i underholdningsprogrammer i 
NRK og TVNorge, S.tid. 2306-2307 (7.2.90). 

8. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland, framsatt av 
Grete Knudsen om Radio Bergen som blir 
anmeldt for rasistiske utsagn, og å ivareta 
dei etiske reg lar som norsk lov trekkjer opp 
i høve til framande kulturar, S .tid. 2312 
(7.2.90). 

9. Sp.spm. fra Sylvia Kristin Brustad om 
nedleggelse av utvalg til å foreslå tiltak for 
å motvirke reklamepress mot ham og ung
dom, på bakgrunn av planen om et rekla
mefinansiert TV2, S.tid. 2591-2593 
(14.3.90). 

10. Sp.spm. fra Erik Dalheim om kabel-TV-sel
skapet Nordkabel som innfører tilleggsav
gifter i et område hvor det har monopol, 
S.tid. 3545-3546 (16.5.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Jan Erik Fåne om endring i 

skattelovenes § 43 som sikrer skattefrihet 
for alle premier i programmer i fjernsyn 
og ·radio. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 6.3.90 fra 
finansministeren til finanskomiteen hvori 
anbefales å avvente et bredere forslag som 
vil bli fremmet av departementet.) 
Dok. 8:23, ref. O.tid. 75, Innst. O. 24, O.tid. 
84-85 (20.3.90). 
(Forslaget ikke bifalt, da komiteen forut
setter at Regjeringen fremmer et lovfor
slag.) 
(Jf. IV, 2.) 

2. Endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) . 
(Skattefrihet for gevinster vunnet i kon
kurranser og lykkespill i massemedia.) 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Brev av 7. juni 
fra finansministeren.) 
Ot.prp. 76, ref. O.tid. 321, lnnst. O. 69, O.tid. 
441-442 (11.6.90), Besl. O. 76, L.tid. 40 
(14.6.90). Lov av 22 . juni 1990. 
(Jf. Il, 1.) 
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3. TV2. 
(Vedlegg: l. Reklameinntekter i TV 2. 2. 
TV 2- Utredning av tekniske spørsmål.) 

Ot.prp. 55, ref. O. tid. 141, Innst. O. 78 (ikke
beh.), O. tid. 444 (28.9.90). 

1990-91 
Il. Alminnelige saker: 

l. Forslag i forbindelse med behandlingen 
av Innst. O. 2 for 1990-91 fra kirke- og un
dervisningskomiteen om TV2 . Lov om re
klame i kringkasting m.v. oversendt fra 
Odelstinget 22. oktober 1990. (6 forslag 
vedr. lokalisering og l forslag om finansie
ring.) 
S.tid. 677-699 (20.11.90). 
(Foruten de 7 forslagene, framsattes et. 8. 
forslag under debatten. Forslaget fra kir
ke- og undervisningskomiteen om lokali
sering av hovedsete til Bergen ble bifalt 
med 119 mot 38 stemmer. l forslag fra Ko
ritzinsky - se REGJERINGEN OVER
SENDT.) 
(Jf. IV, 1.) 

2. Virksomheten i Norsk rikskringkasting 
m.v. (Etablering av to nye riksdekkende 
radiokanaler, P3 innenfor NRK og P4 i pri
vat regi.) 
(Vedlegg: Norsk rikskringkastings mel
ding om virksomheten i 1989, status for 
1990 og hovedtrekkene i planene frem
over.) 
St.meld. 39, ref. S.tid. 3083, Innst. S. 163, 
S.tid. 3578-3608 (3.6.91). 

3. Forslag fra Jan Simonsen om å be Regje
ringen gi tillatelse til private riksdekkende 
radiostasjoner. 
Dok. 8:12, ref. S .tid. 1698, Innst. S. 162, 
S.tid. 3608 (3.6.91) og vedlagt protokollen. 
(Jf. forrige sak.) 

4. Forslag fra Tore A. Liltved, Siri Frost Ster
ri og Petter Thomassen om endring av for
skriftene om kringkastingsreklame. 
Dok. 8:49, ref. S.tid. 3447, Innst. S. 172 (ik
ke-beh.), S. tid. 3608 (3.6.91). 

5. Forslag fra Carl I. Hagen om å be Regjerin
gen fremme de nødvendige lovendrings
forslag som medfører adgang for CNN's og 
andre TV-selskapers sendinger fra utlan
det til Norge fra satellitt og videreformid
let via kabelnett uhindret av norsk sensur 
utover det som gjelder for aviser og tids
krifter hjemlet i straffeloven. 
Dok. 8:48, ref. S.tid. 3447, Innst. S. 227 (ik
ke-beh.), S. tid. 4226 (18.6.91). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om å gjera tea

tersuksessar frå hovudstaden tilgjengelege 
for flest mogeleg gjennom fjernsynet, 
S.tid. 732-733 (21.11.90). 

2. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å gi TVNor
gc dispensasjon fra reklamereglene, slik at 
Cc.sinoprogrammene kan fortsette, S.tid. 
733-734 (21.11.90). 

3. Sp.spm. fra Erik Dalheim om Nordkabels 
planer om avgiftsøkninger for kabel-TV
abonnenter, S.tid. 2022-2023 (9.1.91). 

4. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om at Tele
verket må sikrast grunnlag for låneopptak 
og utbygging slik at TV2 kan leige kapasi
tet, S.tid. 2073-2075 (16.1.91). 

5. Sp.spm. fra Marit Nybakk om Kampanjen 
mot vold på skjermen, S.tid. 2601-2602 
(6.3.91). 

6. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om offentliggjøring av Televerkets over
sikt over kostnader og dekningsgrad for 
utbygging av TV2, S.tid. 2770-2771 
(20.3.91). 

7. Sp.spm. fra Jan Simonsen om forbud mot 
videreformidling av program fra TVNor
ge og TV3 gjennom lokal-TV-selskap, S . 
tid. 3077 (17.4.91). 

8. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om tidspunk
tet for iverksettelse av forbud mot videre
formidling av utenlandske satellittsendin
ger gjennom lokalfjernsynsselskap, S.tid. 
3078-3079 (17 .4.91). 

9. Sp.spm. fra Leiv Blakset om krav til lokal
TV-selskapa om 50 % l.okalredigerte pro
gram i oppstartingsfasen, S. tid. 3291-3292 
(8.5.91). 

10. Sp.spm. fra Jan Simonsen om endring i lov 
om reklame i lokal-TV, slik at informa
sjonskanaler med tekstreklame kan bru
kes av lokal-TV-selskap, S.tid. 3292-3293 
(8.5.91). 

11. Sp.spm. fra Grete Knudsen om avslag på 
søknader om oppretting av private omfor
mere til formidling av satellittsendinger, 
S.tid. 3720-3721 (5.6.91). 

IV. Lovsaker: 
L TV 2. Lov om reklame i kringkasting m.v. 

(Vedlegg: l. Reklameinntekter i TV 2. 2. 
TV 2 - Utredning av tekniske spørsmål.) 
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Ot.prp. 55 (1989-90), ref. O.tid. 141 (1989-
90), Innst. O. 2, O.tid. 5-56 (22.10.90), Besl. 
O. 2, L.tid. 3 (26.10.90). Lov av 21. desetn
ber 1990. 
(9 forslag, hvorav 7 om lokalisering og fi
nansiering sendt Stortinget. l forslag fra et 
flertall i komiteen - bifalt, og l forslag - ik
ke bifalt.) 
(Jf. Il, 1.) 

2. Endring i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kon
troll med markedsføring og avtalevilkår. 
(Adgang for Forbrukerombudet til å brin
ge prinsipielle saker inn for Markedsrådet; 
utvidelse av Forbrukerombudets kompe
tanse til også å omfatte tilsyn med TV-re
klame.) 
Ot.prp. 60, ref. O.tid. 408, Innst. O. 61, O.tid. 
611-612 (7 .6.91), Besl. O. 75, L.tid. 31 
(13.6 .91). Lov av 20. juni 1991. 

1991-92 
Il. Alminnelige saker: 

l . Forslag fra Tore A. Liltved, Siri Frost Ster
ri og Petter Thomassen om endring av for
skriftene om kringkastingsreklame. 
Dok. 8:49 (1990-91), ref. S .tid . 3447 (1990-
91), Innst. S. 26, S.tid. 843-845 (18.11.91). 
(Forslaget med tilslutning fra FrP, ble ikke 
bifalt.) 

2. Mediepolitisk redegjørelse av kulturminis
teren. (Kringkastingsreklame; alkoholre
klame i norske kabelnett; økonomisk ba
sis for allmennkringkasting; norsk fond 
for kino- og fjernsynsfilm; konsesjonsvil
kår for nærradio og lokalfjernsyn; tiltak 
mot voldsvideoer; dagspressen; mediee
tikk; eierkonsentrasjoner.) 
S .tid. 2424-2429 (11.2.92), S.tid. 2569-2605 
(debatt 14.2.92). 
(l forslag fra Theo Koritzinsky pva. SV, 
KrF og Sp sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 
(Jf. sakene 3 og 4.) 

3. Kringkasting og dagspresse 1990 m.v. 
(Allmennkringkasting; programråd for 
TV2; kabelspredning av utenlandske sa
tellittsendinger med alkoholreklame; ori
entering om NRKs ·virksomhet i 1990 og 
planer for kommende år; sponsing av 
kringkastingsprogram; orientering om 
virksomheten i pressen i 1990.) 
(Vedlegg: Utrykte vedlegg til St.meld. 26 : 
Meldinger fra NRK og Nærkringkastings
nemnda.) 
St.meld. 26, ref. S.tid. 2185, Innst. S. 94, 
S .tid. 2569- 2607 (14.2.92). 
(5 forslag- ingen bifalt. Komiteens innstil
ling om kabelspredning av satellittfjern
syn (alkoholreklame) bifalt med 76 mot 30 
stemmer.) 
(Jf. sakene 2 og 4.) 

4. Forslag fra Carl l. Hagen om å be Regjerin
gen fremme de nødvendige lovendrings
forslag som medfører adgang for CNNs og 
andre TV-selskapers sendinger fra utlan
det til Norge fra satellitt og videreformid
let via kabelnett uhindret av norsk sensur 
utover det som gjelder for aviser og tids
skrifter hjemlet i straffeloven. 
Dok. 8:48 (1990-91), ref. S .tid. 3447 (1990-
91), Innst. S . 93, S.tid. 2569-2607 (14.2.92) 
og vedlagt protokollen. 
(Jf. forrige sak.) 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Jan Simonsen om Nærkring

kastingsnemndas krav til eieren av Radio 
Kos Limelight i Stavanger om flytting for 
å beholde nærradiokonsesjon, S .tid. 376 
(30.10.91). 

2. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om trenering 
av utlysing av den private radiokanal P4, 
S.tid. 961-962 (20.11.91). 

3. Sp.spm. fra Jon Lilletun om forsvarlig og 
rask saksbehandling i Statens Teleforvalt
ning for nærradiosaker, S.tid. 1608-1609 
(4.12.91). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tillatel
se for Radio Øst til salg av radiobingo
bonger i Fredrikstad, S.tid. 2085 (8.1.92). 

5. Sp.spm. fra Trond Jensrud om tiltak for å 
hindre monopolisering innen nærradioe
ne, S.tid. 2179-2180 (22.1.92). 

6. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om arbeid for 
skjerping av internasjonale bestemmelser 
om alkoholreklame i kringkastingssendin
ger, S.tid. 3096-3098 (1.4.92). 

7. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om tiltak for 
å motvirke utenlandsk eierkonsentrasjon 
innenfor TV2 og P4 i sammenheng med 
EØS-avtalen, S.tid. 3554-3555 (13.5.92). 
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1992-93 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen og Jan Simonsen 

om at Stortinget skal be Regjeringen om å 
omgjøre sin beslutning om å ta TV Norge 
av luften som reaksjon for påståtte brudd 
på reklamereglene for fjernsyn. 
Dok. 8:9, ref. S.tid. 1668-1671 (26.11.92), og 
vedtatt ikke behandlet (avvist). 
(Jf. Ill, 2.) 

2. Forslag fra Tore A. Liltved pva. H og FrP 
oversendt fra Odelstinget 26.10.92: «Stor
tinget ber Regjeringen legge reglene om 
plassering av reklameinnslag i fjernsyn i 
EFs fjernsynsdirektiv av 3. oktober 1989 
til grunn ved utformingen av forskrifter til 
kringkastingslovens§ 3-2 første ledd.» 
S.tid. 1932-1938 (3 .12.92), og ikke bifalt. 
(l forslag fra Carl I. Hagen fremmet under 
debatten ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 1.) 

3. Forslag fra Tore A. Liltved pva H. og FrP 
oversendt fra Odelstinget 26.10.92: «Det 
henstilles til Regjeringen å legge frem for
slag om nedtrapping av særavgiften på 
materiell og mottakerutstyr.)) 
S.tid. 1938 (3.12.92) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(Jf. IV, 1.) 

4. Forslag fra Jan Simonsen om å endre rege
len om 50 pst. egenproduserte program for 
lokal-TV-selskap. 
Dok. 8:47 (1991-92), ref. S.tid. 4484 (1991-
92), Innst. S. 96, S.tid. 2855-2864 (23.2.93). 
(Forslaget fremmet av Tore A. Liltved pva. 
H, FrP og Finn Thoresen avvist.) 

5. Media i tida. 
(Vedlegg: l. Reklamemarkedets mulighe
ter for finansiering av massemediene. 2. 
Massemedia i kvardagen vår. 3. Sterke ak
tørar på mediemarknaden i Noreg. Sær
skilt vedlegg: NOU 1992: 14 Mål og midler 
i pressepolitikken. Leder Bjørn Larsen.) 
St.meld. 32, ref. S.tid. 3295, Innst. S. 223, 
S.tid. 4463-4500 (14.6.93). 
(26 forslag, hvorav 3 sendt Regjeringen, 
henholdsvis fra Tore A. Liltved pva. H, 
FrP og Finn Thoresen, fra Peter Angelsen 
pva. Sp og fra Jon Lilletun pva. KrF- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. Øvrige 
forslag ikke bifalt.) 

6. Samtykke til ratifikasjon med visse forbe
hold av en europeisk konvensjon av 5. mai 
1989 om fjernsyn over landegrensene. 
(Vedlegg: l. Konvensjonen i engelsk og 
norsk tekst. 2. Norges erklæring ved un
dertegningen 5. mai 1989.) 
St.prp. 61, ref. S.tid. 3295, Innst. S. 189, 
S .tid. 4463-4500 (14.6.93). 

(Utkast til innst. forelagt utenriks- og kon
stitusjonskomiteen før avgivelse.) 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Simonsen om stans av inn

slag i TV- program med henvisning til dy
revernlovens forbud mot bruk av dyr i un
derholdningsøyemed, S.tid. 540-541 
(21.10.92). 

2.Spørsmål ved møtets slutt fra Carl I. Ha
gen Debatt om presidentens avvisning av 
et spørsmål reist ved møtets slutt etter at 
hun er blitt gjort oppmerksom på at saken 
er innbrakt for namsretten (Kulturdepar
tementets vedtak om å stanse TV-Norges 
sendinger), S.tid. 15l7-1518 (24.11.92). 
(Jf. Il, 1.) 

3. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om utanlands
ke TV-selskap som vurderer å droppe sen
dingar med førehandsomtale av OL på 
grunn av høge prisar på leige av liner frå 
Televerket, S. tid. 1565-1566 (25.11.92). 

4. Sp.spm. fra Johan Elsness om mulighet for 
å tildele flere nærradiofrekvenser, S.tid. 
1566-1567 (25.11.92). 

5. Sp.spm. fra Hallgrim Berg, framsatt av 
Anders C. Sjaastad om endringar i lovgje
vinga for satellittkommunikasjon for å si
kra Televerket og norsk industri same 
konkurransevilkår som bedrifter i andre 
europeiske land, S.tid. 2773-2774 (17.2.93). 

6. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om teks
ting av TV- program for døve, S.tid. 2878 
(24.2.93). 

7. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om målbruks
reglar ved den nye nasjonale radiokana
len, S.tid. 3990 (26.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l.Lov om kringkasting. (Justeringer i gjel

dende lovverk som følge av EØS-avtalen 
og Europarådets konvensjon om fjernsyn 
over landegrensene.) 
(Vedlegg: Tabellarisk oppstilling over be
stemmelser i eksisterende lover og i depar
tementets forslag.) 
Ot.prp. 78 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 7, O.tid. 12-24 (26.10.92), Besl. 
O. 3, L. tid. 3-4 (4.11.92). Lov av 4. desember 
1992. 
(6 forslag, hvorav l fra Tore A. Liltved pva. 
H og FrP sendt Stortinget - se Il, 2 og 3.) 

2. Endring i lov 16. juni 1972 n.r. 47 om kon
troll med markedsføring og avtalevilkdr. 
(Tilpassing til ny kringkastingslov for For
brukerombudets tilsyn med reklame i 
kringkasting.) 
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Ot.prp. 16, ref. O.tid. 239, Innst. O. 33, O. tid. 
272-273 (4.12.92), Besl. O. 35, L.tid. 16 
(8.12.92). Lov av 18. desember 1992. 
(Jf. forrige sak.) 

3. Midlertidig lov om sanksjoner ved brudd 
på lov om reklame i kringkasting m.v. 
Ot.prp. 34, ref. O. tid. 397, Innst. O. 64, O. tid. 
449-457 (23.2.93), Besl. O. 74, L.tid. 35-36 
(10.3.93). Lov av 2. aprill993. 
(2 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget- in
gen bifalt.) 

4. Endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 
om kringkasting. (Sanksjoner ved brudd 
på regler om reklame og sponsing.) 
(Vedlegg: l. Høringsinstanser. 2. Hørings
instanser som har uttalt seg til høringsno
tat av 29. mars 1993.) 
Ot.prp. 99, ref. O.tid. 708 (19.5.93). 
(Ikke behandlet.) 
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KUI. .. TUR 

Omfatter bl.a.: Fotokopieringsloven, kinoloven, kulturbygg, kulturpriser, Norsk kulturfond, 
Norsk kulturråd, åndsverkloven. 
Se også : BffiLIOTEK OG LITTERATUR, IDRETT, KULTURVERN, KUNST, SPRÅK, VITEN
SKAP 

1989-90 
l. Budsjett-saker: 

l. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1990. 
Budsjett-innst. S . 13, S .tid. 1365-1430 
(6.12.89). 
Budsjett-kap. : 

5581 Avgift på utstyr for opptak og/eller 
gjengivelse av lyd eller bilder m.v. 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7.12.89). 
375 Rammetilskudd til kommunale 

kulturformål 
376 Allmenne kulturformål 
377 Norsk kulturfond 
378 Kulturbygg 

(5 forslag fra Siri Frost Sterri, hvorav 3 
pva. H, KrF og Sp, og 2 pva. H, FrP, KrF og 
Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Tora Aasland Houg om å be

grense innflytelsen av voldsporno gjen
nom blader og vold og øke respekten for 
menneskeverdet. 
S .tid. 2619-2637 (15 .3.90). 
(2 forslag henholdsvis fra Tora Aasland 
Houg og fra Gunnar Prestegaard, Aud-In
ger Aure og Leiv Blakset pva. KrF og Sp 
-begge sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT L) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om hvordan 

den gamle Vestbanen kan nyttes til kultur, 
S.tid. 2082-2083 (17 .1.90). 

2. Sp.spm. fra Bjørg Eikum Tang om vurde
ring av rapport om kulturpolitikk som ver
kemiddel for å oppnå viktige regional- og 
distriktspolitiske målsettingar, S.tid. 2164-
2165 (24.1.90). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Wenche Lyngholm om å skape arbeidsplas
ser gjennom å løse oppgaver innen kultur
sektoren, S .tid. 2166 (24.1.90). 

4. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om arbeids
og administrasjonsministeren deler kirke
og kulturministerens syn på at den gamle 
Vestbanen kan brukes til kultur, S. tid. 
2183-2184 (24.1.90). 

5. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om planer 
for å styrke norsk kultur og internasjonalt 
kultursamarbeid i sammenheng med FNs 
kulturtiår, S.tid. 2375-2376 (14.2.90). 

6. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om avslag på 
støtte til Songlaget i BULs invitasjon av 
koret Renatus fra Latvia, S.tid. 2513-2514 
(7.3.90). 

7. Sp.spm. fra Gunnar Prestegård om å få 
Narvesen til å stanse salg av pornoblader 
med reklame for ulovlige videofilmer, 
S.tid. 2947-2948 (4.4.90). 

8. Sp.spm. fra Eva Finstad om initiativ til en 
designkonkurranse for norske kunstnere 
og kunsthåndverkere i forbindelse med 
OL, S.tid. 3546-3547 (16.5 .90) . 

9. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om arbeids
måten i OL-styret ved valg av OL-masko
ten Haakon, S.tid. 3928-3929 (6.6.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om forlenget gyldighet av midlertidig 

lov 8. juni 1979 nr. 40 om fotokopiering o.l. 
av vernete verk til bruk i undervisnings
virksomhet. 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 4, Innst. O. 5, O.tid. 6 
(23.11.89), Besl. O. l , L .tid. 3 (12 .12.89). Lov 
av 22. desember 1989. 

2. Lov om endringer i åndsverkloven. (Opp
havsrett og edb.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1986: 18 Opphavs
rett og edb. Leder Vera Holmøy.) 
Ot.prp. 33, ref. O.tid. 83 , Innst. O. 34, O.tid. 
172-174 (8.5.90), Besl. O. 38, L.tid. 17 
(22.5 .90). Lov av 15. juni 1990. 
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3. Lov om vern av kretsmønstre for integrerte 
kretser. (Vedlegg: l. World lntellecual Pro
perty Organization: Treaty on Intellectual 
Property in Respect of In te gra ted Circui ts. 
2. Direktiv fra Rådet for De europeiske fel
lesskap om rettslig vern for halvlederpro
dukters topografi. 3. Beslutning fra Rådet 
for De europeiske fellesskap om utvidelse 
av vernet for halvlederprodukters topo-

grafi til personer i visse land og territorier. 
4. Den svenske loven. 5. Den danske loven. 
6. Det finske lovutkastet. Særskilt ved
legg: NOU 1986: 18 Opphavsrett og edb. 
Leder Vera Holmøy.) 
Ot.prp. 34, ref. O.tid. 96, Innst. O. 35, O.tid. 
174-177 (8.5.90), Besl. O. 39, L .tid. 17 
(22.5.90). Lov av 15. juni 1990. 

1990-91 
I . Budsjett-saker: 

l. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1991 . 
Budsjett-innst. S . 13, S .tid. 1423-1474 
(7 .12.90). 
Budsjett-kap.: 

5581 Avgift pd utstyr for opptak og/eller 
gjengivelse av lyd eller bilder m.v. 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Kirke- og kulturdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1699-1796 
(13.12.90). 
Budsjett-kap.: 

31 O Rammetilskudd til kommunale 
kulturformdl 

320 Allmenne kulturformdl 
(l forslag fra KrF og Sp, bifalt. l forslag fra 
SV- se REGJERINGEN OVERSENDT l.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Borgen om begrunnelsen 

for at Regjeringen så bort fra Lillehammer 
komm1..tnes vedtak om et kulturbygg i sen
trum, S.tid. 210-211 (17.10.90). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om sponsing 
av kulturtiltak og kulturinstitusjoner fra 
næringslivet, S . tid. 562 (14.11.90). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om virknin
ger av en EØS- avtale for nasjonale kultur
politiske virkemidler som pressestøtte, 
biblioteksvederlag m.v., S.tid. 2507-2508 
(20.2.91). 

4. Sp.spm. fra Marit Nybakk om Kampanjen 
mot vold på skjermen, S.tid. 2601-2602 
(6 .3.91). 

5. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om kulturen 
som miljøskapende faktor , S.tid. 3079-3080 
(17 .4.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Skattevedtak for 1991 , unntatt § 8 skatte
begrensningsregelen, samt avgiftsvedtak 
for 1992. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1398-1457 
(29.11.91). 
Budsjett-kap.: 

5581 Avgift pd utstyr for opptak og/eller 
gjengivelse av lyd eller bilder m.v. 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
Budsjett-kap.: 

310 Rammetilskudd til kommunale 
kulturformdl 

320 Allmenne kulturformdl 
(l forslag fra SV sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Endring av St. prp. nr. l om statsbudsjettet 
for 1992 på noen kapitler under Kulturde
partementet. (Kap. 320, nybygg for Trøn
delag Teater.) 
St.prp. l. Tillegg 9, ref. S.tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 12, S .tid . 1623-1717 (5.12.91). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å be Israel 

gjenåpne palestinske skoler og universite
ter og respektere Geneve- konvensjonens 
regler, før Norges kulturavtale med Israel 
fornyes, S.tid. 1590-1591 (4.12.91). 

2. Sp.spm. fra Solveig Sollie om å hindre at 
ulovlige pornografiske filmer og blader 
blir importert via postordre og private 
klubber, S .tid. 2206 (29 .1.92). 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Avgiftsvedtak for 1993. 
Budsjett-innst. S . 13, S.tid. 1673-1716 
(27 .11.92). 
Budsjett-kap. : 

5581 Avgift pd utstyr for opptak og/eller 
gjengivelse av lyd eller bilder m.v. 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1842-1932 
(3.12.92). 
Budsjett-kap.: 
310 Rammetilskudd til kommunale 

kulturformål 
320 3320 Allmenne kulturformål 

(l forslag fra Thor-Eirik Gulbrandsen 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

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

til Norsk kulturråd. 
Innst. S. 68, S.tid. 2153 (14.12.92). 

2. Kultur i tiden. 
(Vedlegg: Offentlige kulturutgifter.) 
St.meld. 61 (1991-92), ref. S.tid. 4470 
(1991-92), Innst. S. 115, S.tid. 3100-3157 
(30.3.93). 

3. Tillegg til St.meld. nr. 61 (1991-92) Kultur i 
tiden. 
(Styringsansvaret for en nasjonal plan for 
kunstformidling- Riksutstillinger.) 
St.meld. 27, ref. S.tid. 2951, Innst. S . 115, 
S.tid. 3100-3157 (30 .3.93). 

DI. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eirin Faldet om fordeling av 

midler til kulturtiltak, representasjon og 

informasjon til Lillehammer-DL etter 
Stortingets intensjoner om likebehand
ling, S .tid. 157-158 (14.10.92). 

2. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om ini
tiativ til reduksjon i utgiftene til åpnings
seremoni ved Lillehammer- OL, S.tid. 700-
701 (28.10.92). 

3. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om å vurdere reglene for bruk av ekstraor
dinære sysselsettingsmidler til kultursek
toren, S.tid. 2874-2876 (24.2.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 12. mai 1961 nr. 2om opp

havsrett til åndsverk m.v. og i enkelte and
re lover som følge av EØS-avtalen. (Tilpas
ning til EF -direktiv om beskyttelse av da
tamaskinprogrammer; tilpasning av dis
krimineringsforbudet i lover vedr. fonds
og vederlagsordninger for kunstnere og 
kulturarbeidere.) 
Ot.prp. 84 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 6, O.tid. 7-1~ (26.10.92), Besl. 
O. 84, L.tid. 3 (4.11.92). 
Lov av 4. desember 1992. 

2. Forslag fra Trond Jensrud om lov om en
dring i lov av 12. mai 1961 nr. 2om opp
havsrett til åndsverk m. v. (åndsverklo
ven). (Forbud mot parallellimport av fono
grammer og videogrammer.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Svarbrev av 
27.5.93 fra Kulturdepartementet.) 
Dok. 8:30, ref. O.tid. 708, Innst. O. 138, 
O.tid. 977-980 (4.6.93), Besl. O. 144, L.tid. 82 
(9.6 .93). Lov av 11. juni 1993. 
(l forslag i Odelstinget om oversendelse til 
departementet ikke bifalt. l forslag i Lag
tinget ikke bifalt.) 
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KULTURVERN 

Omfatter bl.a.: Antikvariske bygninger, arkeologiske utgravninger, arkivloven, arkivverket, 
fornminne, kulturminneloven, museer, Riksantikvaren, stadnamnloven. 
Se også: BffiLIOTEK OG LITTERATUR, KULTUR, SPRÅK, VITENSKAP 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S . 5, S.tid. 857-967 
(28.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1465 Kulturminnetiltak 
1466 4466 Riksantikvaren 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7 .12.89). 
Budsjett-kap.: 
385 3385 ~useu~forr,nål 

386 3386 Arkivformål 
387 33 87 Andre kulturvernformdl 

(2 forslag fra Siri Frost Sterri, henholdsvis 
pva. H, KrF og Sp, og pva. H, FrP, KrF og 
Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Monument til minne om fangeleiren Grini 

under okkupasjonen av Norge 1940-45. 
Innst. S . 49, S .tid. 1621 (12 .12.89). 

2. Akershus fylkeskommune sender uttalelse 
datert 15. januar 1990 omflymuseum i Nor
ge. 
Ref. S .tid. 2241 (31.1.90), og vedlagt proto
kollen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John G. Bernander om bruk 

av miljøpapir i offentlige etater og dette 
papirets holdbarhet, S.tid. 366 (15 .11.89). 

2. Sp.spm. fra Eli Arnstad, framsatt av Bjørg 
Eikum Tang om manglende kontroll med 
omsetningen av antikke norske møbler, 
S .tid. 1668-1669 (13 .12 .89). 

3. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om nybygg for 
Norsk Utvandrarmuseum på Hamar, S .tid. 
3928 (6 .6.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om stadnamn. (Nyfremsettelse av 

Ot.prp. 66 (1988-89).) 
Ot.prp. 2, ref. O.tid. 4, Innst. O. 22, O.tid. 76-
82 (22 .2.90), Besl. O. 27, L. tid. 12 (20.3.90). 
Lov av 18. mai 1990. 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S . 5, S.tid. 1475-1570 
(10.12 .90). 
Budsjett-kap.: 
1428 Kulturminnetiltak 
1429 4429 Riksantikvaren 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Kirke- og kulturdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S . 12, S .tid. 1699-1796 
(13.12.90). 

Budsjett-kap.: 
328 3328 Museu~forr,nål 

329 3329 Arkivformål 
330 3330 Andre kulturvernformål 

U. Alminnelige saker: 
l . Samtykke til undertegning av en overens

komst mellom Norge og Danmark om løs
ning av det dansk-norske arkivspørsmål . 
(Vedlegg: Avtalen på norsk.) 
St. prp. 12, ref. S .tid. 699, Innst. S . 53, S .tid. 
1810 (14.12.90). 



- 331- Kulturvern 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om endring i 

lov om fornminner slik at utbyggere av vei
prosjekter ikke blir økonomisk skadeli
dende, S .tid. 452-453 (24.10.90). 

2. Sp.spm. fra Leiv Blakset om flytting av 
bygnings- og fornminnevernet frå Miljø
verndepartementet til Kulturdepartemen
tet, S.tid. 2061-2062 (16 .1.91). 

3. Sp.spm. fra Tore A . Liltved om byutviklin
gen i Arendal som vanskeliggjøres ved 
inngrep og forbud fra Miljøverndeparte
mentet og Riksantikvaren, S.tid. 2489-2490 
(20.2.91). 

4. Sp.spm. fra Mary Kvidal om etablering av 
nasjonalt husflidssenter på Røros, S.tid. 
2571-2572 (6 .3.91). 

5. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om reduksjon 
i budsjettilskott for Nord-Troms museum, 
S.tid. 2781-2783 (20.3.91). 

6. Sp.spm. fra Erik Solheim, framsatt av Per 
Aunet om tiltak for å hindre at Nidarosdo
men og andre eldre bygninger forvitrer på 
grunn av sur nedbør, S.tid. 2894- 2895 
(10.4.91). 

7. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om sikring 
av verneverdige bygninger som tilhører el
ler forvaltes av museene, S .tid. 3080-3081 
{17.4.91). 

1991-92 
I . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1305-1396 
(28.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1401 Opplysningsvirksomhet, tilskudd 

til organisasjoner 
1422 Naturvern og kulturminnevern 
1429 4429 Riksantikvaren 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1623-1717 
(5 .12.91). 
Budsjett-kap.: 
328 3328 Museumsformdl 
329 3329 Arkivformdl 
330 3330 Andre kul turvernformdl 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om sikring av 

de opprinnelige forutsetninger for Kompe
tansesenteret for husflid på Røros, S.tid. 
238 (16.10.91). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om fredning 
av Vestbanebygningen i Oslo, S .tid. 2617-
2618 (19.2 .92). 

3. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om vedtak 
om å legge hovedkontoret for N01way 
Crafts til Røros, S .tid. 3074- 3075 (1.4.92). 

4. Sp.spm. fra Anne Aakervik om bedre til
passing av bensinstasjonenes arkitektur 
til omgivelsene og lokal byggeskikk, S.tid. 
3775-3776 (27.5.92). 

5. Sp.spm. fra Hakon Lunde om overføring 
av museer med landsomfattende ansvar 
fra den fylkeskommunale tilskuddsord
ningen og i stedet gi driftstilskudd fra sta
ten, S.tid. 3798 (27 .5.92). 

6. Sp.spm. fra Hakon Lunde om bevaring 
ved Marinemuseet av den eneste gjenvæ
rende motortorpedobåt fra krigen, S. tid. 
3926-3927 (10 .6.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 

kulturminner. (Hjemmel til vern av kul
turmiljøer, ny formålsparagraf og defini
sjonsparagraf, omredigering av frednings
bestemmelser, skjøtselsbestemmelsene, 
fjerning av fomminnebegrepet, heving av 
strafferammen for brudd på loven, opphe
ving av Statens kulturminneråd.) 
Ot.prp. 51, ref. O.tid. 457, Innst. O. 73, O.tid. 
873-882 (15.6.92), Besl. O. 108, L.tid. 68 
(19 .6.92). Lov av 3. juli 1992. 
(l forslag i Odelstinget- ikke bifalt.) 
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1992-93 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S . 5, S.tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1401 Opplysningsvirksomhet, tilskudd 

til organisasjoner 
1422 Naturvern og kulturminnevern 
1429 4429 Riksantikvaren 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 12, S .tid. 1842-1932 
(3.12.92). 
Budsjett-kap.: 

328 3328 Museumsformål 
329 3329 Arkivformål 
330 3330 Andre kulturvernformål 

11. Alminnelige saker: 
l. Nasjonale festningsverk. 

St.meld. 54. 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om fred

ning av bygningene på Oslo Vestbane, og 
tilpassing av nybygg for Den Norske Ope
ra, S.tid. 1254-1255 (18.11.92). 

2. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om 
å stoppe utbygging av Fossheim/oss i Ve-

stre Slidre inntil Riksantikvaren har be
stemt om industrianlegget skal vernes, 
S.tid. 2696-2697 (10.2.93). 

3. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om statlig 
reguleringsplan for Nedre Foss-området 
langs Akerselva i Oslo i tråd med friområ
de-alternativet anbefalt av bydelsutvalg 
og bystyre, S.tid. 2769-2770 (17 .2.93). 

4. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om mang
lende offentlig tilgang til egne postjouma
ler for den politiske ledelsen i flere depar
tementer, og framtidige retningslinjer for 
departementenes journalføring, S .tid. 
2778 (17 .2.93). 

5. Sp.spm. fra Jon Lilletun om brannsikring 
av stavkirker, S.tid. 3983-3984 (26.5.93). 

6. Sp.spm. fra Eva Finstad om museumssta
tus for Forsvarets flysamling i Norsk Luft
fartssenter Bodø A/S, S . tid. 4004-4005 
(26.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om arkiv . 

(Særskilt vedlegg: NOU 1987: 35 Samti
dens arkiver - fremtidens kildegrunnlag. 
Arkivverkets presserende oppgaver. Le
der Helge M. Sønneland.) 
Ot.prp. 77 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. l, O.tid. 5-7 (26 .10.92), Besl. O. 
l , L.tid. 3 (4 .11.92). 
Lov av 4. desember 1992. 
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KUNST 

Omfatter bl.a.: Film, garantiinntekter, kunstmuseer, kunstnerlønn, kunstutstillinger, musikk, 
opera, riksteaterloven, Statens filmkontroll, teater, visningsvederlag, videogram. 
Se også: BffiLIOTEK OG LITTERATUR, KULTUR, MASSEMEDIA 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1990. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1365-1430 
(6.12.89). 
Budsjett-kap.: 

5563 Honoraravgift m.v. 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7 .12.89). 
Budsjett-kap.: 
315 3315 Statlige kunstakademi 
316 3316 Statens kunsthåndverksskoler 
318 3318 Norges musikkhøgskole 
324 Statens høgskoler for scenekunst 
343 3343 Pedagogiske høgskoler og 

musikkonservatorier 
376 Allmenne kulturformål 
379 Stipend og garantiinntekter for 

kunstnere 
380 3380 Billedkunst og kunsthåndverk 
381 3381 Musikkformål 
382 3382 Teater- og operaformål 
383 3383 Film- og mediaformål 

(6 forslag fra Siri Frost Sterri hvorav 5 pva. 
H, KrF og Sp, og l pva. H, FrP, KrF og Sp, 
bifalt.) 

3. Statsgaranti for forsikringsverdien av en 
norsk kunstutstilling i utlandet.(«Rom 
med utsikt. Kvinners kunst i Norge 1880-
1990)).) 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 1364, Bud
sjett-innst. S. 3. Tillegg l, S.tid. 1703 
(18.12.89). 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger for budsjettermi

nen 1989 på noen kapitler under Kultur
og vitenskapsdepartementet. (Kap. 383 
Film- og medieformål, økning i billettstøt
ten.) 

St.prp. 39, ref. S.tid. 967, Innst. S. 53, S.tid. 
1682- 1683 (14.12.89). 

2. Forslag fra Grete Knudsen og Leiv Stens
land om innkjøp av kunst fra Hilmar Rek
stens samlinger. 
Dok. 8:25, ref. S.tid. 2434, Innst. S. 131, 
S.tid. 3050- 3061 (19.4.90). 
(2 forslag fra Siri Frost Sterri pva. H, FrP, 
KrF og Sp, om Lottomidler til kjøp av 
kunstverk fra Reksten-samlingen og at 
kunstverk utover Nikolai Astrups arbei
der plasseres på Fjøsanger i Bergen kom
mune, bifaltes.) 

3. Brev fra Vest-Agder fylkeskommune datert 
20. april 1990 med uttalelse om Stortingets 
fremtidige behandling av innstillingen om 
Forsvarets musikk. 
Ref. S.tid. 3390 (7 .5.90), og vedlagt proto
kollen. 

4. Statsgaranti for forsikringsverdien av to 
norske kunstutstillinger i utlandet. (Utstil
ling av Munch- arbeider i Australia og på 
New Zealand og en utstilling. av Frans Wi
derberg-arbeider i store deler av Europa.) 
St.prp. 84, ref. S.tid. 3179, Innst. S. 146, 
S.tid. 3391 (8.5.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ulf Thomassen, framsatt av 

Anders Aune om å sikre det økonomiske 
grunnlaget for det samiske teatret, Beaiv
vas, gjennom en opptrappingsplan, S.tid. 
2164 (24.1.90). 

2. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å sikre at 
den verdifulle Reksten-samlingen blir i 
landet, S.tid. 2314 (7 .2.90). 

3. Sp.spm. fra Svein Alsaker om å innføre 
obligatorisk forhåndskontroll av videofil
mer, S.tid. 2452-2453 (21.2.90). 

4. Sp.sprrt. fra Theo Koritzinsky om de fagli
ge utredninger bak forslaget om å nedleg
ge Statens filmsentral, S.tid. 2773-2774 
(28.3.90). 
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5. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om midla i 
Norsk Kassettavgiftsfond skal gå til veder
lag for popartistar, eller vera ein reiskap i 
norsk musikk- og kulturliv, S.tid. 2774 
(28.3.90). 

6. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om når de
partementet vil komme med en samlet te-

aterpolitisk vurdering, og sikre interesse
ne til Sameteatret, Riksteatret og teaterbå
ten «Innvik)), S.tid. 3322-3323 (2.5.90). 

7. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om avslag på 
statlig støtte til Homofilmfestivalen 90, 
S.tid. 3926-3927 (6.6.90). 

1990-91 
I . Budsjett-saker: 

l. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1991. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Skatteligningen for 
inntektsåret 1988. 2. Oversikt over skatte
og avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1423-1474 
(7 .12.90). 
Budsjett-kap.: 

5563 Honoraravgift m.v. 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Utdannings- og forsk
ningsdepartementet og Kirke- og kultur
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1699-1796 
(13.12.90). 
Budsjett-kap.: 

266 3266 Statlige kunstakademi 
267 3267 Statens kunsthåndverksskoler 
269 3269 Norges musikkhøgskole 
271 Statens høgskoler for scenekunst 
276 3276 Pedagogiske høgskoler og musik-

konservatorier 
320 Allmenne kulturformål 
321 Stipend og garantiinntekter for 

kunstnere 
322 3322 Billedkunst og kunsthåndverk 
323 Musikkformål 
324 3324 Teater- og operaformål 
325 3325 Film- og mediaformål 

(3 forslag bifalt, hvorav 2 fra KrF og Sp, og 
l fra H, KrF og Sp.) 

11. Alminnelige saker: 
l. Sør-Trøndelag fylkeskommune sender 

henstilling om å gi statstilskudd i forbin
delse med oppstarting av arbeidet med å 
få etablert et midt-norsk musikkteater i 
Trondheim. 
Ref. S.tid. 763 (23.11.90), og vedlagt proto
kollen. 

2. Endringer i bevilgninger for budsjettermi
nen 1990 på kap. 325 Film- og mediefor
mål. (Billettstøtte) 
St.prp. 22 , ref. S.tid. 1191, Innst. S . 73, 
S.tid. 1902 (19.12.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Borgen om å frigi innstil

lingen om orkestermusikernes lønns- og 
arbeidsvilkår for offentlig innsyn, S.tid. 
78-79 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Thea Koritzinsky om oppføl
ging av vedtak om at det meste av Nikolai 
Astrups kunst fra Reksten- samlingen skal 
plasseres på Astruptunet i Jølster, S .tid. 
561 (14 .11.90). 

3. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om å gjera tea
tersuksessar frå hovudstaden tilgjengelege 
for flest mogeleg gjennom fjernsynet, 
S.tid. 732-733 (21.11.90) . 

4. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om fjerning av 
unødige og kostnadskrevjande bindingar 
for norsk scenekunst. (Trukket tilbake), 
S.tid. 2073 {16.1.91). 

5. Sp.spm. fra Leiv Blakset om overføring av 
teikningar til Astrup-tunet i Jølster, S .tid. 
2245 (6.2.91). 

6. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om forslag 
til kultur- eller teaterlov som lovfester de 
økonomiske bidrag til teatrene fra stat, 
fylker og kommuner, S.tid. 2245-2246 
(6.2.91). 

7. Sp.spm. fra Trond Jensrud om muligheter 
for nye oppdrag for Statens filmsentral, 
S.tid. 2505-2506 (20 .2.91). 

8. Sp.spm. fra Jan Simonsen, framsatt av 
Lodve Solholm om sikring av et undervis
ningsopplegg ved kunstakademiene som 
gir valgfrihet også til andre retninger enn 
modemismen, S.tid. 2783-2784 (20.3.91). 

9. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om bevilg
ning til gjeldssanering til Det Norske Tea
tret, S.tid. 3079 (17 .4.91). 

10. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Per Eggum Mauseth om Oslo kommunes 
ansvar for vedlikehold av Munch- museet 
og Vigelandsparken, S .tid. 3110-3111 
(24.4.91). 

11. Sp.spm. fra Tore Haugen om fratrekk i 
rammetilskuddet til Akershus fylkeskom
mune for å bruke beløpet til tilskudd til 
Oslo-teatrene, S .tid. 3293-3295 (8.5.91). 
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12. Sp.spm. fra Odd Holten om statlig støtte til 
abortinformasjonsfilmen «Levende live>> 
for bruk i skoleverket, S. tid. 3379-3380 
(15.5.91). 

13. Sp.spm. fra Trond Jensrud om anvendel
sen av midler bevilget til lokale musik
kverksteder for ungdom, S.tid. 3721-3722 
(5.6.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Skattevedtak for 1991, unntatt § 8 skatte
begrensningsregelen, samt avgiftsvedtak 
for 1992. 
(Vedlegg til St. prp. 1: 2. Oversikt over skat
te- og avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1398-1457 
(29.11.91). 
Budsjett-kap.: 

5563 Honoraravgift m.v. 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet og Kulturdepar
tementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
Budsjett-kap.: 

266 3266 Statlige kunstakademi 
267 3267 Statens kunsthdndverksskoler 
269 3269 Norges musikkhøgskole 
271 
276 3276 

320 
321 

322 3322 
323 
324 3324 
334 3334 

Statens høgskoler for scenekunst 
Pedagogiske høgskoler og musik
konservatorier 
Allmenne kulturformål 
Stipend og garantiinntekter for 
kunstnere 
Billedkunst og kunsthåndverk 
Musikkformdl 
Teater- og operaformål 
Film- og mediaformdl 

U. Alminnelige saker: 
l. Statsgaranti for forsikringsverdien av en 

norsk kunstutstilling i utlandet. (Utstilling 
med Munch- arbeider i København.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 234, Innst. S. 5, S .tid. 
346 (24.10.91). 

2. Særskilt statsgaranti for utstillingen 
«Munch og Frankrike» ved Oslo kommu
nes kunstsamlinger. 
St.prp. 46, ref. S.tid. 2096, Innst. S. 82, 
S .tid. 2150 (15 .1.92). 

3. Statstilskuddet til Oslo-teatrene i 1992. 
St.prp. 51, ref. S .tid. 2645, Innst. S. 122, 
S.tid. 3100- 3109 (2.4.92) . 

IU. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om å hindre 

nedleggelse av Trondhjems Kunstfore
ning/Trøndelag Kunstgalleri, S. tid. 1817 
(11 .12.91). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om et kun
stauksjonsfirma som driver villedende re
klame Oin kvalitet og pris på sine varer, 
S .tid. 2147-2148 (15.1.92). 

3. Sp.spm. fra Jan Simonsen om betingelse 
for statstilskudd til teatrene at de har en 
øverste leder med økonomisk/administra
tiv bakgrunn, S.tid. 2179 (22.1.92). 

4. Sp.spm. fra Torill Ø. Hanssen om forholde
ne ved Nordland Teater, S.tid. 2480-2481 
(12.2.92). 

5. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om utlysing 
av arkitektkonkurranse om nybygg ved 
Trøndelag Teater, og tidsplan for ferdig
stillelse av bygget, S .tid. 2787-2789 
(11.3.92). 

6. Sp.spm. fra Trond Jensrud om forbud mot 
parallellimport av fonogrammer, S. tid. 
3796-3697 (27 .5.92). 

7. Sp.spm. fra Grete Knudsen om hvorvidt 
styret i Norsk Film AlS har unndratt flere 
millioner kroner fra staten, S . tid. 3943 
(10.6.92). 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Avgiftsvedtak for 1993. 
(Vedlegg til St. prp. l for Finans- og tollde
partementet: 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning. Vedlegg 
til Budsjett-innst.: Forslag fra mindretall.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1673-1716 
(27.11.92). 
Budsjett-kap.: 

5563 Honoraravgift m.v. 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet og Kulturdepar
tementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1842-1932 
(3 .12.92). 
Budsjett-kap.: 
266 3266 Statlige kunstakademi 
267 3267 Statens kunsthdndverksskoler 
269 Norges musikkhøgskole 
271 Statens høgskoler for scenekunst 
276 3276 Pedagogiske høgskoler og musik-

konserva to rier 
320 3320 Allmenne kulturformdl 
321 Stipend og garantiinntekter for 

kunstnere 
322 3322 Billedkunst og kunsthdndverk 
323 3323 Musikkformdl 
324 3324 Teater- og operaformdl 
334 3334 FiLm- og mediaformdl 

(l forslag fra T. Jensrud, T. Koritzinsky, J. 
Lilletun og L. Blakset om stillingshjemler 
til Rikskonsertene bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Statsgaranti for forsikringsverdien av 

norske kunstutstillingar i utlandet. (Verk 
av Edvard Munch og Frans Widerberg til 
diverse utstillingar.) 
St.prp. 4, ref. S.tid. 144, Innst. S. 32, S.tid. 
1013-1014 (4.11.92). 

2. Endringer i bevilgninger for budsjettermi
nen 1992 på noen kapitler under Kulturde
partementet. (Kap. 323 Musikkformål -
turnekontor for musikere finansiert over 
Rikskonsertene.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 66, 
S.tid. 2148,2149 (11.12.92). 

3. Forslag fra Petter Thomassen pva. H, FrP 
og Finn Thoresen, oversendt fra Odelstin
get 18. mai 1993: «Stortinget ber Regjerin
gen ta initiativet til en omlegging av de 
kulturpolitisk begrunnede vederlagsord-

ninger med sikte på hel eller delvis indivi
duell tildeling av vederlag.)) 
S.tid. 3975 (25.5.93) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om fred

ning av bygningene på Oslo Vestbane, og 
tilpassing av nybygg for Den Norske Ope
ra, S.tid. 1254-1255 (18.11.92). 

2. Sp.spm. fra Eva Finstad om begrunnelsen 
for moms på kunst omsatt på auksjoner, i 
lys av momsfritak for bl.a. mynter, frimer
ker, bøker og biler, S.tid. 3726-3727 
(12.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 12. mai 1961 nr. 2om opp

havsrett til åndsverk m.v. og i enkelte and
re lover som følge av EØS-avtalen. (Tilpas
ning til EF-direktiv om beskyttelse av da
tamaskinprogrammer; tilpasning av dis
krimineringsforbudet i lover vedr. fonds
og vederlagsordninger for kunstnere og 
kulturarbeidere.) 
Ot.prp. 84 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 6, O.tid. 7-12 (26.10.92), Besl. 
O. 84, L.tid. 3 (4.11.92). Lov av 4. desember 
1992. 

2. Endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film 
og videogram. (Tekniske endringer som 
følge av sammenslåing av Statens film
kontroll og Videogramregisteret til Sta
tens filmtilsyn, og Statens filmsentral og 
Norsk filminstitutt til Det norske filmin
stitutt.) 
Ot.prp. 61, ref. O.tid. 578, lnnst. O. 81, O.tid. 
642-643 (4.5.93), Besl. O. 95, L.tid. 60 
(11.5.93). Lov av 11. juni 1993. 

3. Lov om vederlag for visning av billed
kunst og kunsthåndverk m.v. (visningsve
derlag). 
(Vedlegg: l. Avtale mellom Staten på den 
ene side og Norske Billedkunstnere, Nor
ske Kunsthåndverkere, Forbundet Frie 
Fotografer, Samiske Kunstneres Forbund 
på den andre side. 2. Voldgiftsavtale. Sær
skilt vedlegg: NOU 1987: 28 Billedkunst 
m.v. Leder Vera Holmøy.) 
Ot.prp. 65, ref. O.tid. 578, lnnst. O. 94, O.tid. 
686-689 (18.5.93), Besl. O. 103, L.tid. 62-63 
(25.5.93). Lov av 28. mai 1993. 
(l forslag i Odelstinget sendt Stortinget -
se 11, 3. l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
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KYSTFART 

KYSTFART Omfatter bl.a .: Fraktefartøy, hurtigruten, isbrytertjeneste. 
Se også: FERGER, KOMMUNIKASJON, SAMFERDSEL 

1989-90 
U. Alminnelige saker: 

l. Transportstandarden langs kysten fra 
Bergen til Kirkenes . (Hurtigrutens frem
tid.) 
(Vedlegg: Hurtigruteavtalen.) 
St.meld. 39, ref. S.tid. 3061, Innst. S. 207 og 
264, S .tid. 4240-4293 (13.6.90), 4541-4545 
(15.6.90). 
(l forslag fra Anders Talleraas pva. H, KrF 
og Sp om å sende innst. S. 207 tilbake til 
komiteen bifaltes. l forslag fra FrP under 
behandling av innst. S . 264 ikke bifalt. Ko
miteens innst. 264 (A og SV) bifaltes med 
60 mot 55 stemmer.) 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 

om reduksjon i støtten til hurtigruten som 
vil føre til færre anløp langs Finnmark
skysten, S.tid. 984-985 (29.11.89). 

2. Sp.spm. fra Jens Marcussen om økning av 
avgiftene for den norske kystskipsflåten og 
konkurransen med utenlandske transpor
tører, S.tid. 1660-1661 (13.12 .89). 

1990-91 
U. Alminnelige saker: 

l. Austrheim kommune sender utskrift av 
møtebok 28. november 1990 med oppfor
dring til Regjering og Storting om å bevil
ge nødvendige midler til å fullføre Stad 
Skipstunnelprosjektet. 
Ref. S .tid. 1698 (12.12 .90), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt samferdselskomiteen til oriente
ring i samsvar med Presidentskapets be
slutning 13.12.90) 

2. Ulstein formannskap sender henstilling 
datert 18. desember 1990 om at Stad Skips
tunnel blir gitt høy prioritet ved kommen
de samferdselsprioriteringer. 

22 

Ref. S .tid. 2097 (1.2.91), og vedlagt proto
kollen. 

(Sendt samferdselskomiteen til oriente
ring i samsvar med Presidentskapets be
slutning 6.2.91.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om å si

kra at norske verft får oppdraga med for
nyinga av to skip i hurtigrute/låten, S.tid. 
2079-2080 (16.1.91). 

2. Sp.spm. fra Britt Harkes tad om tiltak for å 
letta situasjonen for småskipsflåten, S.tid. 
3071 (17 .4.91). 

3. Sp.spm. fra Ashild Hauan om situasjonen 
og framtidsplanen for Hurtigruta, S.tid. 
3714 (5.6.91). 
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1991-92 
Il. Alminnelige saker: 

l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1991 for 
Vegfonnål, Transportsubsidiar, Jernbane
formål, Post, Telekommunikasjonar og 
Statens teleforvaltning. (Økte bevilgnin
ger i forbindelse med ny avtale med hurti
gruteselskapene.) 
(Vedlegg: Hurtigruteavtale 1991 mellom 
Samferdselsdepartementet og Ofotens og 
Vesteraalens Dampskibsselskab A/S, 
Troms Fylkes Dampskibsselskap A/S, 
Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap 
ANS.) 

St.prp. 21, ref. S.tid. 748, Innst. S. 37, S.tid. 
1173- 1182 (25.11.91). 
(4 forslag- ingen bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om refu

sjonsordningen for mineraloljeavgift for 
sjøgående rutetrafikk, som bare gjelder 
for ruter med offentlig tilskudd, S.tid. 
3362-3363 (29.4.92). 

2. Sp.spm. fra Dagfinn Hjertenes om fram
driftsplanene for skipstunnel gjennom 
Stadlandet, S.tid. 3542 (13.5.92). 
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LANDBRUK 

Omfatter bl.a.: Bo- og driveplikt, forpaktingsloven, jord- og konsesjonslovgivning, jordbruksav
talen, jordbruksoppgjøret, Landbrukets utbyggingsfond, landbruksetatene, landbruksforsk
ning, Landbrukshøgskolen, odelsrett, Statens landbruksbank, åsetesrett. 
Se også: HUSDYRBRUK, JORDBRUK, LANDBRUKSPRODUKTER, NATURSKADER, 
REINDRIFT, SKOGBRUK, VETERINÆRVESEN 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 654-696 
(21.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1101 4101 Statens fagtjenestefor landbruket 
1102 4102 Landbruksetatene 
11 04 Andre felles administrative tiltak 
111 O 411 O Statens tilsynsinstitusjoner i land-

bruket m.m. 
1124 4124 Norges landbrukshøgskole 
1130 4130 Norsk institutt for landbruksøko

nomisk forskning 
1134 4134 Statens forskningsstasjoner i land

bruk 
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 jordbruksav-

talen m.m. 
2411 5311 Statens Landbruksbank 
(41 forslag, hvorav 9 framsatt av Sigbjørn 
Ravnåsen pva. H, KrF og Sp, bifalt.) 

11. Alminnelige saker: 
l. Endring i rammene for innvilgning av til

skudd fra Landbrukets utbyggingsfond til 
tekniske miljøtiltak i landbruket for 1989 
og 1990. 
St.prp. 19, ref. S.tid. 72, Innst. S . 47, S .tid . 
1690 (15.12.89). 
(Jf. I, sak 1.) 

2. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 
1989 til Statens naturskadefond og Statens 
Landbruksbank. 
St.prp. 41, ref. S .tid. 967, Innst. S. 51, S .tid. 
1690- 1691 (15.12 .89). 

3. Luster kommune sender brev datert 13. fe
bruar 1990 vedrørende opplæring i økolo
gisk landbruk ved Sogn Jord- og Hage
bruksskule. 
Ref. S.tid. 2471 (21.2.90), og vedlagt proto
kollen. 

4. Praktiseringen av jord- og konsesjonslov
givningen i 1988. (Vedlegg: Tabeller.) 
St.meld. 67, ref. S.tid. 564, Innst. S. 99, 
S.tid. 2535- 2551 (8 .3.90). 
(l forslag fra FrP- ikke bifalt.) 

5. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Landbruksdepartementets forvalt
ning av statens eierinteresser i Stattre AlS, 
AlS Vaksdal Mølle og Statens Landbruks
bank i 1988. 
Ref. S.tid. 2037, Innst. S . 154, S.tid. 3462 
(15.5.90). 

6. Virksomheten i Statens Landbruksbank i 
1987 og 1988. (Gjeldssituasjonen; pelsdyr
næringens problemer.) 
(Vedlegg: l. Statens Landbruksbanks 
virksomhet. 2.-3. Brev av 16. mars 1988 og 
13. mars 1989 fra Revisor-Gruppen Audi
tor A/S til Landbruksdepartementet.) 
St.meld. 40, ref. S.tid. 3061, Innst. S . 183, 
S.tid. 3682- 3686 (29.5 .90). 
(l forslag fra SV om gjeldssanering - ikke 
bifalt.) 

7. Gjennomføringen av jordbruksoppgjøret 
1986-88 m.v. 
St.meld. 50, ref. S.tid. 3914, Innst. S. 227 
(ikke-beh.), S.tid. 4113 (12 .6.90). 

8. Praktiseringen av jord- og konsesjonslov
givningen i 1989. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.meld. 52, ref. S .tid. 3914, Innst. S . 228 
(ikke-beh.), S.tid. 4113 (12.6.90). 

9. Virksomheten i Landbrukets utbyggings
fond i perioden 1985- 1988. 
St.meld. 56, ref. S .tid. 3914, Innst. S . 229 
(ikke-beh.), S.tid. 4113-4114 (12.6.90). 
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10. Jordbruksoppgjøret 1990 - endringer i 
statsbudsjettet for 1990 og revidert bud
sjett for Statens Kornforretning. 
St.prp. 112, ref. S.tid. 4111, lnnst. S. 253, 
S.tid. 4431- 4453 (14.6.90). 
(3 forslag fra FrP - ingen bifalt.) 

11. Forslag fra Oscar D. Hillgaar om å be Re
gjeringen basere opplegget for jordbruks
forhandlingene på en overgang til en di
striktspolitikk med næringsnøytrale over
føringer. 
Dok. 8:44, ref. S.tid. 3793, Innst. S. 259, 
S.tid. 4431-4454 (14.6.90) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om 

250 mill. kr av Kraftforomsetningens over
skudd blir brukt til subsidier, og eventuel
le konsekvenser for fremtidige jordbruks
avtaler, S.tid. 331-332 (8.11.89). 

2. Sp.spm. fra Inge Staldvik om et vedtak i 
Nord-Trøndelag fylkeslandbruksstyre om 
fritak for boplikt er i overensstemmelse 
med lova, S.tid. 705-706 (22 .11.89). 

3. Sp.spm. fra Anders Aune om tiltak for å 
forhindre nedlegging av meierier i Finn
mark, S.tid. 982 (29.11.89). 

4. Sp.spm. fra Anders Aune om initiativ til at 
Nord-Norges Salgslag kan starte bygging 
av nytt slakteri i Vadsø, S. tid. 982-983 
(29.11.89). 

5. Sp.spm. fra Syver Berge om når Stortinget 
vil få almenningslova til behandling, S.tid. 
984 (29.11.89). 

6. Sp.spm. fra Astrid Marie Nistad om det er 
føreteke endringar i konsesjonsvilkåra for 
Vestlandske Salslag sine anlegg i Sogndal 
og Nordfjordeid, S.tid. 2141-2142 (24.1.90). 

7. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om tiltak for å 
skape nye arbeidsplasser innen land
brukssektoren, S.tid. 2182-2183 (24.1.90). 

8. Sp.spm. fra Inge Staldvik om samvirkeor
ganisasjonenes henvisning til GATT-for
handlingene når det gjelder sentralisering 
av bedrifter, S.tid. 2315-2317 (7 .2.90). 

9. Sp.spm. fra Syver Berge om at arealer til 
golfbaner blir vurdert som jord- og skoga
realer, slik at de sikres for framtidig mat
produksjon, S.tid. 2377-2378 (14.2.90). 

10. Sp.spm. fra Gunhild Øyangen om opplegg 
for å oppfylle forpliktelser i GATT og sam
tidig ivareta distriktspolitiske hensyn, på 
bakgrunn av tapet i den såkalte eplesaken, 
S.tid. 2379 (14.2.90). 

11. Sp.spm. fra Syver Berge om planer for 
konsentrert byutvikling hvor bynær jord
bruksjord nedbygges for å redusere biltra
fikken, S.tid. 2392-2393 (14.2.90). 

12. Sp.sprn. fra Syver Berge om støtte tilland
bruksopplæringstiltak med sikte på å læra 
opp folk frå østblokk-landa i betre produk
sjon og omsetning av mat, S. tid. 2664 
(21.3.90). 

13. Sp.sprn. fra Peder I. Ramsrud om en dame 
i Lillehammer son1 har kjøpt et småbruk 
til bolig eg biodynamisk jordbruk, og er 
nektet konsesjon av fylkeslandbruks
nemnda, S.tid. 2682 (21.3.90). 

14. Sp.spm. fra Børre Rønningen om vurde
ring av landbruksskulen Søve på Ulefoss i 
Nome kommune for ny lokalisering av 
landbruksetaten i Telemark, S.tid. 3404-
3405 (9 .5.90). 

15. Sp.spm. fra Syver Berge om fortgang i re
visjonen av gjerde- og beitelovgjevinga, 
S.tid. 3548-3549 (16.5.90). 

16. Sp.spm. fra Karin Lian om bedring i pro
duktivitetsutviklingen for slakteriene og 
meierisektoren, S.tid. 3549-3550 (16.5.90). 

17. Sp.spm. fra Syver Berge om ekstraløyvin
gar til miljøtiltak i landbruket, S.tid. 3931-
3932 (6.6 .90). 

18. Sp.spm. fra Oddlaug Vereide om å bidra til 
at bønder får høve til barnehageplass på 
linje med andre, S.tid. 3937-3938 (6.6.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av l. mars 1946 nr. 3om Den 

Norske Stats Husbank og i lov av 5. februar 
1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank. 
(Unntak fra reglene i forvaltningsloven for 
vedtak Husbanken og Landbruksbanken 
treffer om lån eller tilskudd, og hjemmel 
for departementet til å utarbeide forskrif
ter for klagebehandling.) 
Ot.prp. 68, ref. O.tid. 182, Innst. O. 55, O.tid. 
347 (7.6.90), Besl. O. 70, L.tid. 27 (13.6.90). 
Lov av 29. juni 1990. 
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1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1101-1144 
(3.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1101 4101 Statens fagtjeneste for landbruket 
1102 4102 Landbruksetatene 
1104 Andre felles administrative tiltak 
1110 4110 Statens tilsynsinstitusjoner i land-

bruket m.m. 
1124 4124 Norges landbrukshøgskole 
1130 4130 Norsk institutt for landbruksøko

nomisk forskning 
1134 4134 Statens forskningsstasjoner i land

bruk 
1138 Norges landbruksvitenskapelige 

forskningsråd 
1140 Tilskudd til investeringstiltak i 

jordbruket 
1146 4146 Norsk institutt for jord- og skog

kartlegging 
1150 4150 Til gjennomføring av jordbruksav

talen m.m. 
2411 5311 Statens Landbruksbank 
(40 forslag- ingen bifalt.) 

n. Alminnelige saker: 
L Interp. fra Inger Dag Steen om ikke-øko

nomiske faktorer i landbruksforhandlin- . 
gene under Uruguay-runden i GATT. 
S.tid. 742-757 (22.11.90). 
(l forslag fra Inger Dag Steen sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

2. Ordføreren i Vestvdgøy kommune sender 
skriv datert 29. november 1990 om GATT
forhandlingene. 
Ref. S.tid. 1698 (12.12.90), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt landbrukskomiteen og utenriks
og konstitusjonskomiteen til orientering i 
samsvar med Presidentskapets beslutning 
13.12.90.) 

3. Ordføreren i Brønnøy kommune sender 
skriv datert 30. november 1990 om GATT
forhandlingene. 
Ref. S.tid. 1698 (12.12.90), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt landbrukskomiteen og utenriks
og konstitusjonskomiteen til orientering i 
samsvar med Presidentskapets beslutning 
13.12.90.) 

4. Ordføreren i Skjerstad kommune sender 
skriv datert 30. november 1990 om GATT
forhandlingene. 
Ref. S .tid. 1698 (12.12.90), og vedlagt proto
kollen. 

(Sendt landbrukskomiteen og utenriks
og konstitusjonskomiteen til orientering i 
samsvar med Presidentskapets beslutning 
13.12.90.) 

5. Saltdal kommune sender utskrift av møte
bok 27. november 1990 om GATT-forhand
lingene. 
Ref. S.tid. 1698 (12.12.90), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt landbrukskomiteen og utenriks
og konstitusjonskomiteen til orientering i 
samsvar med Presidentskapets beslutning 
13.12.90.) 

6. Praktiseringen av jord- og konsesjonslov
givningen i 1989. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.meld. 52 (89-90), ref. S.tid. 3914 (1989-
90), lnnst. S. 31, S.tid. 1811 (17.12.90). 

7. Virksomheten i Landbrukets utbyggings
fond i perioden 1985- 1988. 
St.meld. 56 (89-90), ref. S.tid. 3914 (89-90), 
Innst. S. 39, S.tid. 1811-1812 (17.12.90). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

8. Svar på private forslag fra Stortinget og 
Odelstinget til Regjeringen 1989-90. (For
slag nr. 8 om endringer i dyrevernloven, og 
forslag nr. 9 om overgang til distriktspoli
tikk med næringsnøytrale overføringer). 
St.meld. 17, ref. S.tid. 171, Innst. S. 47, 
S.tid. 1812-1817 (17.12.90). 
(Forslagene ikke bifalt) 

9. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet 1990 
på en del kapitler under Landbruksdepar
tementet. (Kap. 1124 og 4124 Norges land
brukshøgskole, kap. 2411 Statens Land
bruksbank). 
St.prp. 27, ref. S.tid. 770, Innst. S. 56, S.tid. 
1817- 1818 (17.12.90). 

10. Endringer på statsbudsjettet 1990 under 
kap. 1150 og kap. 4150, Til gjennomføring 
av jorbruksavtalen m .m. 
St. prp. 28, ref. S.tid. 770, Innst. S. 57, S.tid. 
1818- 1820 (17.12.90). 

11. Gildeskål kommune sender uttalelse da
tert 3. desember 1990 om GATT-avtalen. 
Ref. S.tid. 1894 (18.12.90), og vedlagt proto
kollen. 

12. Oppland fylkeskommune sender uttalelse 
fra fylkestingets møte 5. desember 1990 
om GATT-forhandlingene. 
Ref. S.tid. 2036 (9.1.91), og vedlagt proto
kollen. 

13. Sømna kommune sender uttalelse datert 
30. november 1990 om Gatt-forhandlinge
ne. 
Ref. S.tid. 2036 (9.1.91), og vedlagt proto
kollen. 
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14. Fauske kommunestyre sender uttalelse da
tert 19. desember 1990 vedrørende GATT
forhandlingene. 
Ref. S.tid. 2097 (1.2.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenrikskomiteen og landbruksko
miteen til orientering i samsvar med Presi
dentskapets beslutning 6.2.91.) 

15. Gjennomføringen av jordbruksoppgjøret 
1986-88 m.v. (Jordbruksforhandlinger i 
1986 og 87, fordeling på priser og tiltak, øk
ning i jordbruksarealet, bruksstruktur og 
sysselsetting, inn tektsu tvi klingen). 
St.meld. 50 (1989-90), ref. S.tid. 3914 (1989-
90), Innst. S. 81, S.tid. 2545-2563 (22.2.91). 

16. Endringer i statsbudsjettet for 1991 i for
bindelse med indeksoppgjørene januar 
1991 m.v. (Tillegg i jordbruksavtalen 1990-
92.) 
(Vedlegg: 1.-2. Protokoll, møte i Arbeidsgi
veravdelingen 11. og 13. januar 1990, på 
grunnlag av indeksklausulen i gjeldende 
hovedtariffavtale. 3. Protokoll fra forhand
lingsmøte mellom statens og jordbrukets 
forhandlingsutvalg 16. januar 1991. 4. Pro
tokoll fra forhandlings-/drøftingsmøtet 
mellom Staten på den ene side og FFO, 
NPF og LO på den annen side. 5. Tabell
minstepensjon for enslige og ektepar og 
grunnbeløpet. Endring i realverdi, 1970-
1990.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 2097, Innst. S. 98, 
S.tid. 2630-2664 (7.3.91). 
(5 forslag- ingen bifalt.) 

17. Dovre kommune sender uttalelse datert 18. 
februar 1991 vedrørende EF, EØS og 
GATT-forhamdlingene. 
Ref. S.tid. 2683 (12.3 .91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenriks- og konstitusjonskomi
teen og landbrukskomiteen til orientering 
i samsvar med Presidentskapets beslut
ning 14.3.91.) 

18. Lom kommune sender uttalelse datert 26. 
februar 1991 vedrørende EF, EØS og 
GATT-forhandlingene. 
Ref. S.tid. 2683 (12.3.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenriks- og konstitusjonskomi
teen og landbrukskomiteen til orientering 
i samsvar med Presidentskapets beslut
ning 14.3.91.) 

19. Forslag fra Arne Alsåker Spilde pva. H 
oversendt fra Odelstinget 22. februar 1991: 
«Stortinget ber Regjeringa fremja forslag 
til lovendring slik at det ved søknad om 
konsesjon ikkje blir lov å setja som vilkår 
for konsesjon at delar av ein eigedom skal 
avståast som tilleggsjord eller til offentleg 
føremål utan at det føreligg særlege grun-

nar som også gir ekspropriasjonsrett.» 
S.tid. 2823-2825 (22.3.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. IV, sak 2 og neste sak.) 

20. Forslag fra Arne Alsåker Spilde pva. H 
oversendt fra Odelstinget 22. februar 1991: 
«Stortinget ber Regjeringa endra konse
sjonslova slik at kommunens forkjøpsrett 
berre kan hevdast i dei tilfelle der det føre
ligg ekspropriasjonsgrunn. » 

S.tid. 2825 (22 .3.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. IV, sak 2 og forrige sak.) 

21. Sør-Fron kommune sender uttalelse datert 
3. april 1991 vedrørende EØS-forhandlin
gene. 
Ref. S.tid. 3083 (23.4.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Uttalelsen sendt utenriks- og konstitu
sjonskomiteen til orientering i samsvar 
med Presidentskapets beslutning 29.4.91.) 

22. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Landbruksdepartementets forvalt
ning av statens eierinteresser i Stattre AlS, 
AlS Vaksdal Mølle og Statens Landbruks
bank i 1989. 
Ref. S.tid. 1192, Innst. S. 124, S.tid. 3166 
(3.5.91). 

23. Skjåk kommune sender uttalelse fra kom
munestyremøte 29. april 1991 vedrørende 
EF, EØS, GATT-forhandlingene og Alstad
heim-utvalgets innstilling. 
Ref. S.tid. 3361 (14.5.91), og vedlagt proto
kollen. 

24. Haram kommune sender uttalelse datert 
2. mai 1991 vedrørende jordbrukspolitik
ken. 
Ref. S.tid. 3394 (21.5.91), og sendt Land
brukskomiteen i henhold til forretningsor
denen § 28.5. 

25. Gjemnes kommune sender uttalelse datert 
14. mai 1991 vedrørende jordbruksoppgjø
ret 1991. 
Ref. S.tid. 3419 (23.5.91), og sendt Land
brukskomiteen i henhold til forretningsor
denens § 28.5. 

26. Leif Pedersen, Tromsø, sender klage over 
angivelig forbigåelse ved utnevning av fyl
keslandbrukssjef i Troms. 
Ref. S.tid. 31, Innst. S. 147, S.tid. 3448-3449 
(28.5.91). 

27. Jordbruksoppgjøret 1991 - endringer i 
statsbudsjettet for 1991 og revidert bud
sjett for Statens Kornforretning m.m. 
(Kostnadsreduksjoner og omstillinger i 
jordbruksnæringen; internasjonale for
hold som påvirker jordbruksoppgjøret; 
korn- og kraftforpolitikken; dreining av 
virkemiddelbruken; kostnader i omset
ningsleddene; produksjonsnivået for 
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melk; miljøvirkemidler; effektiviserings
tiltak; investeringsvirkemidler.) 
(Vedlegg: l. Referat fra møte mellom Sta
tens og Jord brukets forhandlingsutvalg 
30. april1991 kl. 12.00- 13.30. 2. Referat fra 
møte mellom Statens og Bondelagets for
handlingsutvalg den 30. april1991 kl. 13.45 
- 22.45. 3. Referat fra møte 2. mai 1991 kl. 
18.00-21.15. 4. Virkningen av endringsfor
slagene på økonomien i kornproduksjo
nen.) 
St.prp. 84, ref. S.tid. 3361, Innst. S. 191, 
S.tid. 3907- 3958 (11.6.91). 
(32 forslag, hvorav 7 fra Solveig Sollie pva. 
SV, KrF og Sp, 12 fra Arne Alsåker Spilde 
pva. H, 3 fra Solveig Sollie pva. KrF og Sp, 
3 fra Oscar D. Hillgaar pva. FrP og 7 fra In
ger Dag Steen pva. SV. Ingen forslag ble 
bifalt.) 

28. Visse organisatoriske spørsmål og eien
domsforhold under Landbruksdeparte
mentets forvaltningsområde. (Fristilling 
av NLVFs forskningsinstitutter; omorga
nisering av AKVAFORSK; erverv av eien
dom til Nordisk hagekultursenter; overfø
ring av eiendommene Skogveien 25 og 27 
til Studentsamskipnaden i Ås; kjøp av 
oppdrettsanlegget Tjøtta Mønsteranlegg 
NS.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 3394, Innst. S. 196, 
S.tid. 4083-4084 (13.6.91). 

29. Praktiseringen av jord- og konsesjonslov
givningen i 1990. 
St.meld. 41, ref. S.tid. 3135, Innst. S. 170, 
S.tid. 4084 (13.6.91). 

30. Røros kommune sender uttalelse datert 6. 
juni 1991 vedrørende distriktenes usikre 
situasjon. 
Ref. S.tid. 4492 (20.6.91), og vedlagt proto
kollen. 

31. Virksomheten i Statens Landbruksbank i 
1989 og 1990. 
(Vedlegg: l. Statens Landbruksbanks 
virksomhet. 2. Brev 26. mars 1990 fra Ernst 
& Y o ung til Landbruksdepartementet. 3. 
Brev 18. mars 1991 fra Ernst & Young til 
Landbruksdepartementet.) 
St.meld. 55, ref. S.tid. 4589 (30.9.91), og 
vedtatt ikke behandlet av dette Storting. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Holten om hvor langt de

partementet har kommet i vurdering av 
utflytting fra Oslo av statlige hovedadmi
nistrasjoner knyttet til primærnæringer, 
S.tid. 81-82 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om til
tak mot helse-og miljøproblemene som 
skapes ved halmbrenning, S.tid. 82-83 
(10.10.90). 

3. Sp.spm. fra Syver Berge om uttalelse fra 
statst"åden om at deler av landbruket bi
drar negativt til Norges økonomi, og at 
dette bør tilsi en reduksjon i overføringe
ne, S.tid. 232-233 (17.10.90). 

4. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om dispensa
sjon fra konsesjonsloven ved kjøp av en 
landbrukseiendom i Time kommune, 
S .tid. 534 (14.11.90). 

5. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om 
forskrifter for produksjonstillegg som fø
rer til økonomisk diskriminering av ekte
feller når disse eier hver sin gård, S.tid. 
535-536 (14.11.90). 

6. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om Miljøvern
departementet som har nektet Stavanger 
kommune å bruke større arealer til utbyg
gingsformål, S.tid. 550-551 (14.11.90). 

7. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om 
endring i husdyrkonsesjonsloven for å 
oppnå mer effektiv gjenvinning av ma
tavfall, S.tid. 2050-2051 (16.1.91). 

8. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om vurde
ring av unntak fra kontinuitetsprinsippet 
når det gjeld landbrukseigedomar, S.tid. 
2077-2078 (16.1.91). 

9. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om tiltak for å 
ivareta arbeidsplasser i distriktene der
som styrings.ln ulighetene minimaliseres 
sterkere gjennom den pågående interna
sjonalisering, S.tid. 2346-2347 (13.2.91). 

10. Sp.spm. fra Mary Kvidal om etablering av 
nasjonalt husflidssenter på Røros, S.tid. 
2571-2572 (6.3.91). 

11. Sp.spm. fra Dagfinn Hjertenes om nedleg
gingsplanene for meierianlegget i Florø, 
S.tid. 2579 (6.3.91). 

12. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om 
kjøp av eiendommen Valevatn i Sirdal til 
nasjonalpark, og sikring av jordbruksin
teressene i området, S.tid. 2587 (6.3.91). 

13. Sp.spm. fra Eva Finstad om forlengelse av 
høringsfristen for Alstadheim-utvalgets 
innstilling, S. tid. 2694 (13.3.91). 

14. Sp.spm. fra Marit Rotnes om lovendring 
som ivaretar fraskiltes rettigheter i odels
saker, S.tid. 2766 (20.3.91). 

15. Sp.spm. fra Syver Berge om arbeidet med 
gjerde- og beitelovgjevinga, S .tid . 2892 
(10.4.91). 

16. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om tiltak 
mot ferdsel av ridehester på innmark, da 
dette er en spredningsvei for floghavre, 
S.tid. 3088-3089 (24.4.91). 

l 7. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om grunnla
get for å åpne for store endringer av norsk 
landbrukspolitikk i årets jordbruksopp
gjør, S .tid. 3089-3090 (24.4.91). 

18. Sp.spm. fra Per Aunet om Landbruksde
partementets inngripen i salget av gården 
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Daling Vestre i Levanger, og nedre grense 
for jord- og skogareal for selvstendige bruk 
i framtida, S.tid. 3456 (29.5 .91). 

19. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om sikring 
av framtidig drift av Sogn Jord- og Hage
bruksskule som Norges eneste økologiske 
landbruksskole, S .tid. 3462-3463 (29.5.91). 

20. Sp.spm. fra Per Aunet om muligheter for å 
få resirkulert innsamlet landbruksplast et
ter stans i norske leveranser til svensk ren
seanlegg, S.tid. 3693 (5.6 .91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 5. februar 1965 nr. 2 om 

Statens Landbruksbank. (Oppheving av 
ordningen med driftskreditt gjennom 
driftskredittlagene for jordbrukere.) 
Ot.prp. 6 , ref. O.tid. 86, Innst. O. 7, O.tid. 91 
(5 .12.90), Besl. O. 6, L.tid. 5 (11.12.90). Lov 
av 21. desember 1990. 

2. Forslag fra Oscar D . Hillgaard og Jan Si
monsen om lov om opphevelse av lov av 
31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om 
forkjøpsrett for det offentlige ved erverv 
av fast eiendom (konsesjonsloven) . 
Dok. 8:6, ref. O.tid. 86, Innst. O. 29, O.tid. 
290-299 (22 .2.91) og ikke bifalt. 
( 4 forslag, hvorav 2 ikke bifalt og 2 fra Arne 
Alsåker Spilde pva. H, sendt Stortinget
se Il, sakene 19 og 20.) 

3. Endringar i lov 21. desember 1979 nr. 77 
om jordskifte o. a . (Forenkling av jordskif
teprosessen; endringer i ankeordningen
rettsmiddelordningen; innføring av kjære
mål; vegjordskifte.) 
Ot.prp. 38, ref. O.tid. 346, Innst. O. 47, O.tid. 
411-416 (21.5.91), Besl. O. 52, L.tid. 23 
(30 .5.91). Lov av 7. juni 1991. 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 9, S.tid. 791-842 
(18.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1101 4101 Statens fagtjeneste for landbruket 
1102 4102 Landbruksetatene 
1104 Andre felles administrative til-

tak 
1110 4110 Statens tilsynsinstitusjoner i land-

bruket m .m . 
1120 Praktikantordning for landbruket 
1124 4124 Norges landbrukshøgskole 
1130 4130 Norsk institutt for landbruksøko-

nomisk forskning 
1134 4134 Statens forskningsstasjoner i land-

bruk 
1138 Norges landbruksvitenskapelige 

forskningsråd 
1140 Tilskudd til investeringstiltak i 

jordbruket 
1146 4146 Norsk institutt for jord- og skog

kartlegging 
1150 4150 Til gjennomføring av jordbruksav-

talen m.m. 
2411 5311 Statens Landbruksbank 
(47 forslag, hvorav l fra Inger Dag Steen 
pva. SV, KrF og Sp sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I og l om 
lokalisering av Hålogaland jordskiftedøm
me til Harstad, bifalt.) 

2. Innføring av nytt budsjett- og regnskaps
system for Statens Kornforretning, og nytt 
prissystem for korn, mel og kraftfor. (Kap. 

1150 og 4150, kap. 2472.) St.prp. l. Tillegg 
5, ref. S.tid. 1183, Budsjett-innst. S. 9. Til
legg l, S .tid. 1930-1931 (17 .12 .91). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Virksomheten i Statens Landbruksbank i 

1989 og 1990. 
(Vedlegg: l. Statens Landbruksbanks 
virksomhet. 2. Brev 26. mars 1990 fra Ernst 
& Young til Landbruksdepartementet. 3. 
Brev 18. mars 1991 fra Ernst & Young til 
Landbruksdepartementet.) 
St.meld. 55 (1990-91), ref. S.tid. 32, Innst. S. 
25, S.tid. 842-843 (18 .11.91). 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1991 på 
kap. 4150, Til gjennomføring av jordbruks
avtalen m .m. og på kap. 1151, Til gjen
nomføring av reindriftsavtalen. 
St. prp. 30, ref. S.tid. 846, lnnst. S . 44, S .tid. 
1831 
(12.12.91). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

3. Uttalelse i forbindelse med GATT-for
handlingene fra: l. Ringebu kommune da
tert 23. desember 1991. 2. Vestvågøy kom
mune datert 9. januar 1992. 3. Oppland fyl
keskommune datert 10. januar 1992. 
Ref. S.tid. 2150 (15.1.92.), og vedlagt proto
kollen. 

4. Redegjørelse av handelsministeren om 
GATT-forhandlingene. (Forhandlingene i 
Uruguay-runden, generaldirektør Dun
kels avtaleutkast; institusjoner og tviste
løsning- opprettelse av MTO (Multilateral 
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Trade Organization; regelverket; markeds
adgang for industri-, tekstil- og jordbruks
varer; tjenester- skipsfart; handelsrelater
te aspekter ved immateriell eiendomsrett; 
miljø; forholdet til utviklingslandene.) 
S.tid. 2188-2195 (28.1.92), S.tid. 2317-2382 
(debatt 6.2.92). 
(6 forslag, hvorav 4 fra Inger Dag Steen 
pva. SV, KrF og Sp, sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. 2 for
slag ikke bifalt.) 

5. Møre og Romsdal fylkeskommune sender 
fråsegn dagsett 12. mars 1992 i samband 
med sluttforhandlingene av GATT-avta
len . 
Ref. S.tid. 2928 (24.3.92), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenriks- og konstitusjonskomi
teen til orientering i samsvar med Presi
dentskapets beslutning 25.3.92 .) 

6. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for 
1992 innen Landbruksdepartementets 
budsjettområde - om orkanskadene på 
Vestlandet og i Trøndelag m. v. (Statkom -
Aksjetegning i utviklingsselskap i Ukrai
na; Statens forskningsstasjoner i landbruk 
Tjøtta; praktikantordning i landbruket.) 
St.prp. 58, ref. S.tid. 2758, Innst. S. 139, 
S .tid. 3313- 3323 (10.4.92). 
(2 forslag fra Inger Dag Steen pva. SV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

7. Grue kommune sender uttalelse datert 10: 
februar 1992 vedrørende GATT-forhand
lingene. 
Ref. S.tid. 3462 (5.5.92), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenriks- og konstitusjonskomi
teen til orientering i samsvar med Presi
dentskapets beslutning 7 .5.92.) 

8. Jordbruksoppgjøret 1992 - endringer i 
statsbudsjettet for 1992 m .m. (Årsak til 
brotet; lønnsauken; overproduksjon; pro
duksjonskostnader; hovudavtalen; fored
lingsledda - meierinæringa; intemasjonale 
utfordringar; retningsliner for landbruks
politikken; næringsoverføringar; alterna
tiv sysselsetjing; produksjonsnøytrale ver
kemiddel; dei einskilde produksjonane; 
midlar frå Landbrukets utbyggingsfond 
(LUF) - Skogbrukstiltak - Bygdeutvik
lingsfond (BU-fond); miljøtiltak; økolo
gisk landbruk; avløysarordninga; pen
sjonsspørsmål for kvinner; ullomsetnin
ga.) (Vedlegg: l. Hovedavtale for jordbru
ket mellom Staten på den ene siden og 
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag (Organisasjonene) på den 
andre siden. 2. Jordbruksforhandlingene 
1992. Referat fra forhandlingsmøte mel-

lom Staten og Jordbrukets forhandlings
utvalg 6. og 7. mai 1992.) 
St.prp. 96, ref. S .tid. 3680, Innst. S . 180, 
S .tid. 3850- 3891 (4.6.92). 
(35 forslag, hvorav 8 fra SV, KrF og Sp, 8 
fra H, 3 fra KrF og Sp, 6 fra FrP og 10 fra 
SV. 3 forslag fra Inger Dag Steen pva. SV, 
KrF og Sp og 2 pva. SV sendt Regjeringen 
-se REGJERINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. neste sak.) 

9. Endringer i St.prp. nr. 96 (1991-92). Jord
bruksoppgjøret 1992 - endringer i stats
budsjettet for 1992 m.m. 
St.prp. 110, ref. S.tid. 3805, Innst. S. 180, 
S.tid. 3850- 3891 (4.6.92). 
(Jf. forrige sak.) 

10. Praktiseringen av jord- og konsesjonslov
givningen i 1991 . 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.meld. 42, ref. S .tid. 3769, Innst. S . 191, 
S .tid. 3967 (11.6.92). 

m . Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om sikring av 

de opprinnelige forutsetninger for Kompe
tansesenteret for husflid på Røros, S.tid. 
238 (16.10.91). 

2. Sp.spm. fra Peder I. Ramsrud om prisfast
setting ved kjøp av et småbruk som tillegg
sjord i Hedalen i Valdres, S.tid. 24 7 
(16.10.91). 

3. Sp.spm. fra Peder l . Ramsrud om konse
sjon og fritak for bo- og driveplikt ved 
overtakelse av en eiendom i Nærøy, S. tid. 
247-248 (16.10.91). 

4. Sp.spm. fra Inge Staldvik om justeringer 
av effektivitetskravet for sjølrekrutterende 
kjøttproduksjon ved kommende jord
bruksoppgjør, S .tid. 248 (16.10.91). 

5. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om styrking av 
forbrukernes representasjon i GATT-ho
vedkvarteret og andre fora hvor land
brukspolitikk diskuteres, S.tid. 323-324 
(23.10.91). 

6. Sp.spm. fra Solveig Sollie om Norges åp
ningstilbud i Uruguay-runden i GATT, 
som fastslår «frys)) på 1988-nivå og redu
sert prisstøtte, S.tid. 1290 (27 .11.91). 

7. Sp.spm. fra Syver Berge om støtte tilland
brukssamarbeid over landegrensene i nor
dområdet, S. tid. 1596-1597 (4.12.91). 

8. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om tiltak for 
å forhindre konkurser i landbruket, og 
hjelp til brukere som er rammet av tvangs
auksjon, S.tid. 1802-1803 (11.12.91). 

9. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å binde Nor
ge til reduksjoner i landbruksoverføringer 
og importvern utover det som ligger i Nor
ges tilbud i GATT, S.tid. 1954-1955 
(18.12.91). 
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10. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om nedleg
ging av Statens gartner- og blomsterdeko
ratørskole på Vea, S.tid. 1966-1968 
(18.12.91). (Jf. Ill, sak 24.) 

11. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om Regjerin
gens til tak for å fremme norske interesser 
under «eplekrigen>> mot USA i 1989, S.tid. 
2171-2172 (22.1.92). 

12. Sp.spm. fra Inge Staldvik om forlenga fri
tak for boplikt på gården Veie i Sparbu, 
S .tid. 2449 (12.2 .92). 

13. Sp.spm. fra Syver Berge om utsetting av 
stortingsmeldinga om landbrukspolitik
ken så lenge GATT- tingingane ikkje er fer
dige, S .tid. 2449-2451 (12.2.92). 

14. Sp.spm. fra Odd Holten om når forskrifte
ne er klare for lån fra Landbruksbanken, 
S.tid. 2708 (26.2 .92). 

15. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om vedtak 
om å legge hovedkontoret for Norway 
Crafts til Røros, S .tid. 3074- 3075 (1.4 .92). 

16. Sp.spm. fra Syver Berge om oppfølging av 
Alstadheim-utvalet si innstilling og fram
legging av ny stortingsmelding om land
brukspolitikken, S .tid. 3078-3079 (1.4.92). 

17. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om konse
sjonssak om kjøp av skogeiendom i Åsnes 
kommune, S.tid. 3079-3080 (1.4 .92). 
(Jf. sak 19.) 

18. Sp.spm. fra Solveig Sollie om tiltak for 
gårdbrukere som har kommet i en prekær 
økonomisk situasjon på grunn av kvotere
guleringer for melk, S.tid. 3188-3189 
(8.4.92). 

19. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om omgjø
ring av Landbruksdepartementets vedtak 
vedrørende skogkjøp i Asnes kommune, 
S .tid. 3356 (29.4.92). 
(Jf. sak 17 .) 

20. Sp.spm. fra Syver Berge om framtidige 
planar for avvikling av den trønderske av
delinga av Statens frøkontroll, S. tid. 3536-
3537 (13.5.92). 

21. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om bruk av 
Landbrukssamvirkets midler til høye 
lønninger og fallskjermer til toppledere, 
S.tid. 3777-3778 (27 .5.92). 

22. Sp.spm. fra Terje Nyberget om konsekven
ser av ny kraftforavgift, S.tid. 3778-3779 
(27.5 .92). 

23. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om mulig 
ordning for Statens Landbruksbank for å 
åpne for mer aktiv holdning ved gjelds
problemer, S .tid. 3929 (10.6.92). 

24. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om søk
nad fra Statens gartner- og blomsterdeko
ratørskole, Vea, om oppstarting av fagkurs 
for blomsterdekoratører, S.tid. 3941 
(10 .6.92). 
(Jf. Ill, sak 10.) 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 14. desember 1917 nr. 16 

om erverv av vannfall, bergverk og annen 
fast eiendom m.v., lov 14. desember 1917 
nr. 17 om vassdragsreguleringer, lov 15. 
mars 1940 nr. 3om vassdragene og lov 23. 
oktober 1959 nr. 3om oreigning av fast ei
gedom. (Innføring av energiloven i oreig
ningslovens oversikt over lover med selv
stendig ekspropriasjonshjemmel.) 
Ot.prp. 30, ref. O.tid. 240, Innst. O. 38, O.tid. 
275 (10.2 .92), Besl. O. 49 , L.tid. 29 (20.2.92). 
Lov av 6. mars 1992. 

2. A) Lov om bygdealmenninger. B) Lov om. 
skogsdrift m.v. i statsalmenningene. C) 
Lov om opphevelse av og endringer i gjel
dende lovgivning om almenninger m.v. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1985: 32 Revisjon 
av almenningslovgivningen. Leder Ola 
Rygg.) 
Ot.prp. 37, ref. O.tid. 299, Innst. O. 67 , O.tid. 
579-611 (2.6 .92), Besl. O. 89,90,91 , L .tid. 59-
61 (11.6.92). Lov av 19. juni 1992. 
(5 forslag i Odelstinget og 5 i Lagtinget- in
gen bifalt.) 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1132-1167 
(16.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1101 4101 Statens fagtjeneste for landbruket 
1102 4102 Landbruksetatene 
1104 Andre felles administrative tiltak 
1110 4110 Statens tilsynsinstitusjoner i land-

bruket m.m. 
1120 Praktikantordning i landbruket 

1124 4124 Norges landbrukshøgskole 
1130 4130 Norsk institutt for landbruksøko

nomisk forskning 
1134 4134 Statens forskningsstasjoner i land-

1137 
1140 

1146 4146 

1150 4150 

bruk 
Norges forskningsrdd 
Tilskudd til investeringstiltak 
jordbruket 
Norsk institutt for jord- og skog
kartlegging 
Til gjennomføring av jordbruksav
talen m.m. 
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2411 5311 Statens Landbruksbank 
(11 forslag- ingen bifalt.) 

2. Avgiftsvedtak for 1993. 
Budsjett-innst. S. 13, S .tid. 1673-1716 
(27 .11.92). 
Budsjett-kap.: 

5545 Miljøavgifter i landbruket 

U. Alminnelige saker: 
l. Frå sektoretatar til samfunnsetatar. Om 

organisering av landbruksetatane. 
(Vedlegg: l. Oversikt over stillingar og ut
gifter i budsjettet for 1992. 2. Brev til høy
ringsinstansane for Statskonsults rapport. 
3. Brev til høyringsinstansane for rapport 
om framtidig tilknyttingsfonn for land
bruksetatane.) 
St.meld. 40 (1991-92), ref. S.tid. 3532 (1991-
92), Innst. S. 34, S.tid. 1169-1185 (16.11.92). 
(Jf. I, l og IV, 2.) 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1992 til 
Statens naturskadefond, Avlingsskade/on
det m.m. (Tillegg til avlingsskadefondet 
pga. tørken sommeren 1992; redusert bev. 
til praktikantordningen.) 
St.prp. 21, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 54, 
S .tid. 2053 (8 .12.92). 

3. Landbruk i utvikling. Om retningslinjer 
for landbrukspolitikken og opplegget for 
jordbruksoppgjørene m . v. 
(Vedlegg: Jf. NOU 1989: 10 Flersidig skog
bruk. Skogbrukets forhold til naturmiljø 
og friluftsliv. Leder Oluf Aalde. NOU 1990: 
14 Norsk bygdeturisme. Ei næring med 
framtid. Leder Torjus Nordbø. NOU 1991: 
2B Norsk landbrukspolitikk. Utfordrin
ger, mål og virkemidler. Hovedinnstilling. 
Leder Håvard Alstadheim.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 658, Innst. S . 92, S .tid. 
2593-2672 (9.2.93) og vedtatt mot stemme
ne fra SV, KrF og Sp. 
(35 forslag, hvorav l O fra SV, KrF og Sp, 2 
fra SV og Sp, 22 fra FrP og l fra SV- ingen 
bifalt.) 
(Jf. sak 8.) 

4. Endringer i statsbudsjettet for 1993 til Sta
tens naturskadefond, Avlingsskade/ondet 
m .m . (Kap. 1120 Praktikantordningen, 
kap. 1140 Tilskot til investeringstiltak, 
kap. 1148 Statens naturskadefond- skader 
etter uvær i Nord-Norge, kap. 1150, tilskot 
til avlingsskadefondet- tørkeskader, kap. 
4111, overføring fra VESO.) 
St.prp. 46, ref. S.tid. 3048, Innst. S. 113, 
S.tid. 3260 (1.4.93). 

5. Samtykke til l) Ratifikasjon av en proto
koll, undertegnet i Brussell7. mars 1993, 
om justering av avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde (EØS). 2) 
Godkjennelse av en Avtale i fonn av brev-

veksling mellom Norge og Det europeiske 
økonomiske fellesskap av 17. mars 1993 
om midlertidig anvendelse av visse ord
ninger for landbrukssektoren. 
(Vedlegg: Protokoll om justering av avta
len om EØS. I henhold til artikkel 20 i pro
tokollen om justering av avtalen om EØS. 
Sluttakt. Felleserklæring. Omforent møte
referat. Erklæring fra Den Franske Regje
ring. Avtale om anvendelse av visse ord
ninger for landbrukssektoren. Vedlegg til 
innst.: Brev fra Utenriksdepartementet, 
Handelsministeren, av 16.4.93 med svar på 
spørsmål fra Paul Chaffey, SV, og brev av 
16.4.93 med svar på spørsmål fra Anne En
ger Lahnstein, Sp.) 
St. prp. 53, ref. S .tid . 3048, lnnst. S. 137, 
S.tid. 3458-3497 (29.4.93) og bifalt med 119 
mot 36 stemmer. 
(l forslag om utsettelse og l forslag om 3/4 
flertall etter Grunnlovens§ 93 ikke bifalt.) 

6. Gjennomføringen av jordbruksoppgjøret 
1988-90 m .v. 
St.meld. 28, ref. S .tid. 2970, Innst. S . 147, 
S.tid. 3524 (4.5.93). 
(Jf. sak 3.) 

7. Praktiseringen av jord- og konsesjonslov
givningen i 1992. 
(Vedlegg: Tabeller.) 
St.meld. 43, ref. S.tid. 3633, Innst. S. 194, 
S.tid. 4065-40'73 (1.6.93). 
(l forslag fra Arne Alsåker Spilde pva. H 
og FrP sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 
(Jf. sak 3.) 

8. Jordbruksoppgjøret 1993 - endringer i 
statsbudsjettet for 1993 m.m. (Ny forhand
lingsmodell.) 
(Vedlegg: l. Referat fra møte mellom Sta
tens og Jordbrukets forhandlingsutvalg 7. 
mai 1993 kl.12.00-12.30. (Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag trekker seg fra forhandlin
gene.) 2. Referat fra forhandlingsmøte 
mellom Staten og Norges Bondelag 7. mai 
1993 kl. 17.00- 8. mai 1993 kl. 23.00.) 
St.prp. 82, ref. S .tid. 3892, Innst. S. 225, 
S.tid. 4838-4858 (18.6.93). 
(3 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. sak 3.) 

lll. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Petersen om hvorfor 

Landbruksdepartementet har bestemt at 
kvotene for import av landbruksvarer fra 
u-land skal fordeles ved auksjon, S.tid. 
541-542 (21.10.92). 

2. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om en
dring av punkt 3.1 i forskriftene for av
lingsskadetrygd. (Trukket tilbake), S.tid. 
692 (28.10.92). 
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3. Sp.spm. fra Børre Rønningen om fornya 
gjennomgang av ei konsesjonssak i Lille
sand, som gjeld overdraging av ein eige
dom til fritidsføremål i Gamle Hellesund, 
S.tid. 2086-2087 (9.12.92). 

4. Sp.spm. fra Syver Berge om råd frå to 
statssekretærar til dei private bankane om 
ikkje å låne ut pengar til investeringar i 
landbruket, S.tid. 2087-2088 (9.12.92). 

5. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om å endre 
forskriftene slik at kornbruk inntil40 daa 
kan få avlingsskadetrygd, S.tid. 2089-2090 
(9.12.92). 

6. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om. sta
ten kan gjere bruk av forkjøpsrett til del av 
jordbrukseigedom som er blitt testamen
tert til den som har brukt dette stykket, S. 
tid. 2457-2458 (27 .1.93). 

7. Sp.spm. fra Petter Bjørheim, framsatt av 
Per Risvik om støtte over Landbruksde
partementets budsjett til papegøyehold, 
sjampinjongdyrking, snegle- og silkeor
moppdrett m.v., S .tid. 2766-2767 (17.2 .93). 

8. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om prioriterte 
mål som forutsetning for resultatkontroll 
av jordbruksoppgjøret, S.tid. 2923-2924 
(10.3.93). 

9. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om å stille 
konsesjonsvilkår til Borregaard NEA AS 
etter jordlovens § 6 ved kjøp av aksjer i AS 
Børresen (Buskerud), av hensyn til lokale 
grunneiere, S.tid. 3312-3313 (21.4 .93). 

10. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om at Gunnar Gundersen får kjøpe Gjuv
berget Skog i Asnes, på tross av fylkesland
brukskontorets råd om å bruke statens 
forkjøpsrett til fordel for mindre skogeie
re, S.tid. 3314-3315 (21.4.93). 

11. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om praktiserin
gen av jordskifteloven og eventuelle lov
endringer i lys av Brøderud-skiftet, S.tid. 
3719-3721 (12.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om husdyravl og lov om endringer i 

visse andre lover på Landbruksdeparte
mentets område som følge av EØS-avta
len. (Regler i forbindelse med handel med 
landbruksprodukter - herunder dyr og dy
reprodukter, bekjempelse av dyresyk
dommer, husdyravl, omsetning av såvarer 
og gjødsel varer og det plantesanitære om
rådet.) 
(Vedlegg til innst.: l. Spørsmål fra land
brukskomiteen med departementets svar 
av 19.10. og 27 .10.92. 2. Brev av 29.10.92 fra 
Landbruksdepartementet, statsråden til 
Stortingets presidentskap vedr. tilleggsga
rantier for handel med levende dyr.) 
Ot.prp. 75 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 20, O.tid. 157-164 (16.11.92), 
Besl. O. 22, 23, L .tid. 8 (23.11.92). Lov av 4. 
desember 1992. 

2. Endringar i lov 18. mars 1955 nr. 2 om til
skiping av jordbruk (jordlova) m .fl . (Om
organisering av landbruksetatene.) 
Ot.prp. 71 : ref. O.tid. 578, Innst. O. 97, O.tid. 
768-773 (27 .5.93), Besl. O. 118, L. tid. 71-72 
(3.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(Jf. Il, l.) 

3. Endring av lov av 5. februar 1965 nr. 2 om 
Statens Landbruksbank. (Overføring av 
midler fra reservefondet til statskassen.) 
Ot.prp. 102, ref. O.tid. 708-709, Innst. O. 
125, O.tid. 787 ·788 (1.6.93), Besl. O. 122, 
L.tid. 74 (3.6.93). Lov av 11. juni 1993. 

4. Endringar i lov 28. juni 1974 nr. 58 om 
odelsretten og åsetesretten m.fl. (Bruksrett 
til bolig for ikke- od.elsbærende part ved 
opphør av husstandsfellesskap, løsnings
rett for odelsbam ette.r fylte 18 år.) 
Ot.prp. 74, ref. O.tid. 578, Innst. O. 119, 
O. tid. 825 (1.6 .93), Besl. O. 127, L. tid. 75 
(9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
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LANDBRUKSPRODUKTER 

Omfatter bl.a.: Hagebruksprodukter, jordbruksprodukter, kjøttkontrolloven, melkeprodukter, 
potetproduksjon, Statens kornforretning, Statkorn, Stormøllen AlS, Vaksdal mølle. 
Se også: HUSDYRBRUK, JORDBRUK, LANDBRUK, VETERINÆRVESEN 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 654-696 
(21.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1114 4114 Statens næringsmiddeltilsyn 
2472 5472 Statens Kornforretning 

5651 Aksjer i AlS Vaksdal Mølle 

U. Alminnelige saker: 
l. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 

med Landbruksdepartementets forvalt
ning av statens eierinteresser i Stattre A/S, 
AlS Vaksdal Mølle og Statens Landbruks
bank i 1988. 
Ref. S.tid. 2037, Innst. S. 154, S.tid. 3462 
(15.5 .90). 

2. Omsetningsrådets virksomhet og regnskap 
for 1986 og 1987. 
St.meld. 8, ref. S.tid. 72, Innst. S. 132, S.tid. 
3462- 3472 (15.5.90). 
(3 forslag fra FrP- ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inger Dag Steen, framsatt av 

Tora Aas land Houg om reduksjon av kad
miuminnholdet i kunstgjødsel, S. tid. 1657-
1658 (13.12.89). 
(Jf. sak 4) 

2. Sp.spm. fra Inger Dag Steen, framsatt av 
Tora Aasland Houg om innføring av 60 
dagers karantene av importerte epler fra 
USA for å hindre spredning av amerikansk 
epleflue, S.tid. 1658-1659 (13.12.89). 

3. Sp.spm. fra Inge Staldvik, framsatt av 
Bjarne Mørk Eidem om nedsetting av om
settingsavgifta på kjøtt i Nord- Norge, 
S.tid. 1659-1660 (13.12.89). 

4. Sp.spm. fra Per Aunet om tiltak for å redu
sere kadmiuminnholdet i mat, jord og luft, 
S.tid. 1674 (13.12.89). 
(Jf. sak l) 

5. Sp.spm. fra Inge Staldvik om å opprett
holde Statens Kornforretnings distrikt
skontor i Verdal, S.tid. 2048 (10.1.90). 

6. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om oppjuste
ring av kontrollen av giftstoffer i importert 
frukt og grønnsaker, S.tid. 2049-2050 
(10.1.90). 

7. Sp.spm. fra Inge Staldvik om Li-Vilt som 
ikke fikk økt sin importkvote på viltkjøtt, 
og hensynet til distriktsarbeidsplasser og 
foredling av lokale råvarer ved fordeling 
av importkvoten, S.tid. 2454-2455 (21.2.90). 

8. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om distribu
sjon på det norske markedet av skjoldlu
sangrepet amerikansk frukt, S. tid. 2942 
(4.4.90). 

9. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om nye reg
ler som vil kunne stanse virksomheten til 
Stabburet AlS, S.tid. 3209-3210 (25.4.90). 

10. Sp.spm. fra William Engseth om ny vurde
ring av strukturplanen til Meieriet Nord, 
som innebærer nedleggeise av meieriet på 
Bakkehaug i Målselv, S.tid. 3407-3408 
(9.5.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 12. april1957 nr. 2om slakte

rier, kjøttindustri og offentlig kjøttkontroll 
m.v. 
Ot.prp. 16, ref. O.tid. 8, Innst. O. 9, O. tid. 47 
(15.12.89), Besl. O. 15, L.tid. 8 (19.12.89). 
Lov av 22. desember 1989. 

2. Oppheving av lov 5. mars 1948 nr. l om 
margarinprodukter. 
Ot.prp. 58, ref. O.tid. 141, Innst. O. 49, O. tid. 
254-255 (29.5.90), Besl. O. 57, L. tid. 24 
(5.6.90). Lov av 22. juni 1990. 
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1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1101-1144 
(3.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1114 4114 Statens næringsmiddeltilsyn 
2472 5472 Statens Kornforretning 

5651 Aksjer i AlS Vaksdal Mølle 

Il. Alminnelige saker: 
l. Valg av ny ordfører til representantskapet 

i AlS Vaksdal Mølle. 
Innst. S. 2, S.tid. 186 (16.10.90). 

2. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet 1990 
på en del kapitler under Landbruksdepar
tementet. (Kap. 4114 Statens næringsmid
deltilsyn). 
St.prp. 27, ref. S.tid. 770, Innst. S. 56, S .tid. 
1817- 1818 (17 .12 .90). 

3. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Landbruksdepartementets forvalt
ning av statens eierinteresser i Stattre AlS, 
AlS Vaksdal Mølle og Statens Landbruks
bank i 1989. 
Ref. S.tid. 1192, Innst. S. 124, S.tid. 3166 
(3.5.91). 

4. Forslag fra Per Aunet og Inger Dag Steen 
om å be Regjeringen endre meierisel
skapsloven slik at det blir mulig for produ
senter tilknyttet et nedleggingstruet meie
ri å melde seg ut av et distriktsmeierisel
skap for å fortsette driften på produk
sjonsanlegget. 
Dok. 8:36, ref. S.tid. 3083, Innst. S . 171, 
S .tid. 4075- 4083 (13.6.91). 
(Forslaget, med tilslutning fra FrP, bleik
ke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Karin Beate Theodorsen om 

nedleggelse av meieriet i Kirkenes, S.tid. 
534-535 (14.11.90). 

2. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tiltak 
for å redde arbeidsplasser ved Denofa-Lil
leborg fabrikker, etter Norske Meieriers 
planer om nytt anlegg for fraksjonering av 
smør, S.tid. 2051-2052 (16.1.91). 

3. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar, fram
satt av Alf Morten Bakken om Omsetnings
rådets effektuering av vedtak om støtte til 
slakterisamvirket Hed-Opp, på tross av 
anke til departementet, S.tid. 2219 (6.2.91). 

4. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om 
oppheving av dagens markedsordning for 
poteter, S.tid. 2219-2220 (6.2.91). 

5. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om styrking 
av kontrollen med importert frukt og plan
ter, S.tid. 2345-2346 (13.2.91). 

6. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om Sean 
Plants utplanting av genmodifiserte pote
ter i naturen, S.tid. 2578 (6 .3.91). 

7. Sp.spm. fra Anders Aune om dekking av 
ekstra transportkostnader til Finnmarks
meieriet ved nedlegging av meieriet på 
Kirkenes, framfor å opprettholde nåvæ
rende støtte til dette meieriet, S.tid. 3455-
3456 (29.5.91). 

8. Sp.spm. fra Syver Berge om forslag om re
duksjon i mjølkeproduksjonen med 360 
mill. liter, S.tid. 3702-3703 (5.6.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til fremja 

umsetnaden av jordbruksvaror. 
Ot.prp. 67, ref. O.tid. 613 (11.6 .91), og ved
tatt ikke behandlet av dette Odelsting. 

1991-92 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 791-842 
(18.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1114 4114 Statens næringsmiddeltilsyn 
2472 Statkorn 
5651 Aksjer i Stormøllen AlS 

2. Innføring av nytt budsjett- og regnskaps
system for Statens Kornforretning , og nytt 
prissystem for korn, mel og kraftfor. (Kap. 
24 72, tilskudd til lisensiering m. m.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 9. Tillegg l, S.tid. 1930-1931 
(17.12.91). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Omsetningsrådets virksomhet og regnskap 

for 1988 og 1989. 
(Vedlegg: Diverse årsmeldinger følger 
som utrykte vedlegg til meldingen.) 
St.meld. 31, ref. S.tid. 2439, Innst. S. 116, 
S.tid. 2917- 2918 (24.3.92). 
(Jf. IV, sak 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om of

fentlige midler til nybygg for Hedmark og 
Oppland Slakterier, som har ført til ned
leggelser i andre kommuner, S.tid. 324-325 
(23.10.91). 
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2. Sp.spm. fra Ulf Guttormsen om opprett
holdelse av aktivitet og sysselsetting ved 
Stormøllen AlS i Trøndelag, S .tid. 1289-
1290 (27.11.91). 

3. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om å hindre 
at private banker kan selge en bondes mel
kekvote for å innfri krav, dersom salgbare 
kvoter blir innført, S .tid. 1597-1598 
(4 .12.91). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om nedleg
ging og flytting av produksjonen ved Stor
møllen. (Trukket tilbake), S .tid. 1803 
(11.12.91). 

5. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om konse
kvenser av det nye GATT-regelverket for 
produksjon og sysselsetting i nærings
middelindustrien, S.tid. 1956-1957 
(18.12.91). 

6. Sp.spm. fra Solveig Sollie om oppkjøp av 
melkekvoter hvor det landbruksfaglige 
miljø ikke kobles inn, S.tid. 2451 (12.2.92). 

7. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om nedleg
ging av melkeproduksjon i Nord-Norge, og 
svekking av sjølforsyningen i landsdelen, 
S.tid. 2621-2622 (19.2.92). 

8. Sp.spm. fra John G. Bernander om syste
met for prisnedskrivingsbidrag for hel
melkspulver, som gir iskremprodusentene 
dårligere konkurransevilkår, S.tid. 3077-
3078 (1.4.92). 

9. Sp.spm. fra Solveig Sollie om tiltak for 
gårdbrukere som har kommet i en prekær 
økonomisk situasjon på grunn av kvotere
guleringer for melk, S .tid. 3188-3189 
(8.4 .92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å frem

ja umsetnaden av jordbruksvaror. (Endret 
sammensetning av og oppnevningsmåte 
for Omsetningsrådet og hjemmel for 
Landbruksdepartementet til omgjøring av 
vedtak.) 
Ot.prp. 67 (1990-91), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
29, O.tid. 217-225 (9.1.92), Besl. O. 33, L .tid. 
22 (16.1.92). Lov av 31. januar 1992. 
(3 forslag i Odelstinget - ingen bifalt. l for
slag i Lagtinget- ikke bifalt.) 
(Jf. Il, sak 1.) 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S .tid. 1132-1167 
(16.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1114 4114 Statens næringsmiddeltilsyn 
2472 Statkorn 

5651 Aksjer i Stormøllen AlS 

n . Alminnelige saker: 
l . Forslag fra Pål Atle Skjervengen og Oscar 

D. Hillgaar om å oppheve importforbudet 
for nypoteter. 
Dok. 8:33, ref. S.tid. 4227, Innst. S. 243, 
S .tid. 4838- 4859 (18.6.93). 
(Forslaget ikke bifalt. Komiteens innst. 
om å be Regjeringen vurdere framtidig 
praktisering i forbindelse med budsjettet 
for 1994- bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å sikre at rå-

varepriskompensasjonsordningen opp-
rettholdes, S .tid. 705-707 (28.10.92). 

2. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om tiltak 
for å unngå nedleggelse av Stabburets piz
zafabrikk på Stranda dersom EØS-avtalen 
fører til utjevning av råvarepriser for bear-

beidete landbruksvarer, S.tid. 707-708 
(28 .10.92). 

3. Sp.spm. fra Jan Levor Njargel om med
virkning til at norske forbrukere kan kjøpe 
norsk kjøtt til samme pris som utenland
ske forbrukere, S .tid. 1271-1272 (18.11 .92). 

4. Sp.spm. fra Jan Simonsen om Statkorns 
enerett til å importere kraftfor, i lys av at 
importforbudet mot forblandinger faller 
bort som følge av EØS-avtalen, S .tid. 2569-
2570 (3.2.93). 

5. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om 
Miljøverndepartementets avslag på søk
nad om import av bison til landbruksba
sert kjøttproduksjon, S . tid. 3982-3983 
(26.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om husdyravl og lov om endringer i 

visse andre lover på Landbruksdeparte
mentets områue som følge av EØS- avta
len. (Regler i forbindelse med handel med 
landbruksprodukter - herunder dyr og dy
reprodukter, bekjempelse av dyresyk
dommer, husdyravl, omsetning av såvarer 
og gjødsel varer og det plantesanitære om
rådet.) 
(Vedlegg til innst. : l. Spørsmål fra land
brukskomiteen med departementets svar 
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av 19.10. og 27.10.92. 2. Brev av 29.10.92 fra 
Landbruksdepartementet, statsråden til 
Stortingets presidentskap vedr. tilleggsga
rantier for handel med levende dyr.) 

Ot.prp. 75 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 20, O.tid. 157-164 (16.11.92), 
Besl. O. 22, 23, L.tid. 8 (23 .11.92). Lov av 4. 
desember 1992. 
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LIKESTILLING 

Omfatter bl.a.: Kjønnsdiskriminering, likestillingsloven, Likestillingsombudet, Likestillingsrå
det. 
Se også: ARBEIDSVILKÅR, FAMILIE 

1989-90 
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. 570-629 
(20.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1547 Likestillingspolitisk forskning, 

opplysningsarbeid m.v. 
1548 Likestillingsombudet og likestil

lingsrddet 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om den 

kjønnsmessige fordeling av statssekretæ
rer, S.tid. 343-344 (8.11.89). 

2. Sp.spm. fra Eli Arnstad om initiativ til at 
jenter i større grad bruker odelsretten sin, 
S.tid. 2084 (17.1.90). 

3. Sp.spm. fra Ashild Hauan om arbeids- og 
administrasjonsministerens råd til lavt
lønte kvinner om å finne seg mer lønnsom
me yrker, S.tid. 2466-2467 (21.2.90). 

4. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om tiltak 
for å heve lønnsnivået for lavtlønte kvin
ner i offentlig sektor, S. tid. 2467-2469 
(21.2.90). 

5. Sp.spm. fra Ashild Hauan om lov om 
Norsk Internasjonalt Skipsregister som 
gir adgang til å fravike forbud i sjømanns
loven mot oppsigelse på grunn av gravidi
tet, S. tid. 3694-3695 (30.5.90). 

1990-91 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1002 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

847 Likestillingspolitisk forskning, 
opplysningsarbeid m.v. 

848 Likestillingsombudet og likestil
lingsrddet 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om et utvalg 

oppnevnt av Forsvarskommisjonen som 

23 

bare bestod av menn, og sikring av en ri
melig kjønnsbalanse i slike utvalg, S.tid. 
80-81 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Laila Kaland om problemer 
for kvinner ved en EØS-avtale, S .tid. 2604-
2605 (6.3.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 12. juni 1987 nr. 48 om 

norsk internasjonalt skipsregister. (Oppsi
gelsesvern for gravide som tjenestegjør på 
skip registrert i NIS.) 
Ot.prp. 25, ref. O. tid. 289, Innst. O. 36, O. tid. 
347-348 (23.4.91), Besl. O. 43, L.tid. 20 
(30.4.91). Lov av 31. mai 1991. 
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1991-92 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 691-747 
(14.11.91). 
Budsjett-kap.: 

847 Likestillingspolitisk forskning, 
opplysningsarbeid m .v . 

848 Likestillingsombudet og likestil
lingsrddet 

11. Alminnelige saker: 
l . Forslag fra Tora Aasland Houg og Eva 

Heir til endring av Grunnlovens§ 59. (Val
gordningen. Sikre kvinner og menn like
verdig representasjon på Stortinget.) 

Ref. S .tid. 4539 (30.9.92). 
(Jf. Dok. 12, forslag 7.) 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om ordning 

med samlet avregning til Rikstrygdever
ket for utbetalte fødselspenger i staten, 
som fører til mindre bruk av vikarer og at 
mannlige søkere foretrekkes, S.tid. 1818-
1819 (11.12.91). 

2. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om på hvil
ke områder kvinner og barns interesser 
blir bedre ivaretatt ved at Norge blir med
lem av EF, S .tid. 2643-2644 (19.2.92) . 

3. Sp.spm. fra Terje Nyberget om likestil
lingsombudets stansing av Hurum kom
munes stillingsutlysing, hvor menn ble 
oppfordret til å søke omsorgsyrker, S .tid. 
3198-3199 (8.4.92). 

1992-93 
l. Budsjett-saker: 

l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1013 
(4 .11.92). 
Budsjett-kap.: 

846 Familie- og likestillingspolitisk 
forskning 

848 Likestillingsombudet 
849 Likestillingsrådet 

11. Alminnelige saker: 
l. Likestillingspolitikk for 1990-åra. (Om

sorg i et likestilt samfunn, lik lønn for ar
beid av lik verdi, 6-timers normalarbeids
dag, tidskonto for småbarnsforeldre, kvin
nemishandling, tiltak for overgriper, orga
nisasjonen Alternativ til vold, revisjon av 

likestillingsloven, virkemidler i likestil
lingsarbeidet, markedsføringsloven, topp
løs servering, omorganisering av likestil
lingsapparatet, kvinner i distrikta, innvan
drerkvinner, asyl- og flyktningpolitikk.) 
(Vedlegg: Likestilling i Europa. Særskilt 
vedlegg: NOU 1991: 3 Mannsrolleutvalgets 
sluttrapport. Leder Erik Fossum.) 
St.meld. 70 (1991-92), ref. S .tid. 4484 (1991-
92), Innst. S. 148, S.tid. 3635-3680 (11.5.93). 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Liv Høglund, Oslo, sender klage på saks
behandling ved tilsetting. (Forsvarsdepar
tementet.) 
Ref. S .tid. 144, Innst. S. 152, S .tid. 3891 
(18.5.93). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 

om å gi kvinner rettmessige og selvstendi
ge rettigheter i reindriftsnæringa ved å 
endre loven, S.tid. 2922-2923 (10.3.93). 
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LOKALFORVALTNING 

Omfatter bl.a.: Boligmiljø, frikommuneforsøket, inntektssystemet, skattefordelingsfondet, Sta
tens branninspeksjon. 
Se også: BYGNINGSVESEN, DISTRIKTSUTBYGGING, FYLKER, FYLKESKOMMUNE
NES ØKONOMI, KOMMUNENES ØKONOMI, KOMMUNER 

1989-90 
I . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Kommunal- og ar
beidsdepartementet: Inntektssystemet. 
Tilskudd til fylkeskommunene og kom
munene 1990.) 
Budsjett-innst. S. 5, S .tid. 857-967 
(28.11.89). 
Budsjett-kap.: 
553 Forsøk 

3560 Overføring fra Skattefordelings
fondet 

581 Bolig- og bomiljøtiltak 
(l forslag fra Inger Pedersen bifalt.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Nord-Trøndelag fylkeskommune sender 2 

uttalelser datert 11. desember 1989 vedrø
rende l) norsk jernbanepolitikk og 2) inn
tektssystemet. 
Ref. S.tid. 1691 (15.12.89), og vedlagt proto
kollen. 

2. Kommuneøkonomien 1990 og endringer i 
bevilgningene til kommunene og fylkes
kommunene i 1989 m. v. (Dell.). Del Il Inn
tektssystemet for kommunene og fylkes
kommunene. (Del l ble behandlet i sesjo
nen 1988-89.) 
St.prp. 118, ref. S.tid. 564, Innst. S . 145, 
S .tid. 3355-3366 (7.5 .90). 
(l forslag fra Per Aunet om Namdalskom
munene sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

3. Budsjettmessige endringer i forbindelse 
med frikommuneforsøket i Aust-Agder og 
Nordland fylkeskommuner vedr. samord
ning av arbeidsmarkedsopplæring og næ
rings- og distriktspolitiske virkemidler. 
St.prp. 108, ref. S.tid. 3658, Innst. S. 199, 
S.tid. 3972 (7 .6.90). 

4. Kommuneøkonomien 1991 og endringer i 
bevilgningene til kommunene og fylkes
kommunene i 1990 m .v. 

(Vedlegg: l. Inntektsutvikling i den enkel
te kommune og fylkeskommune. 2. Hø
ringsuttalelser til NOU-en om mål og ret
ningslinjer i lokalforvaltningen. (NOU 
1988: 38) 3. Tabellvedlegg. 4. Inntektsnivå
et i Namdalskommunene. 5. Øremerkede 
tilskudd til kommunesektoren. 6. Kom
munale avgifter/gebyrer/egenbeta
ling.Vedlegg til innst.: l. og 2. Brev til 
kommunal- og miljøvernkomiteen fra 
Kommunaldepartementet av 23.5.90 og ju
ni 1990 om rettelser av trykkfeil i stensil
versjonen av St.prp. 100.) 
St.prp. 100, ref. S.tid. 3579, Innst. S . 249, 
S.tid. 4354- 4383 (14.6.90). 
(9 forslag, hvorav 2 fra Børre Rønningen 
pva. SV og l fra Knut Hanselmann pva. 
FrP sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I. 6 forslag - ikke bi
falt.) 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Erfjord om å forenkle re

gelverket for arbeidsmarkedstiltak, og 
overføre sysselsettingsmidler til kommu
ner og fylkeskommuner, S .tid. 2185-2186 
(24.1.90). 

2. Sp.spm. fra Eva Finstad om nedsetting av 
et utvalg til å vurdere ansvaret mellom de 
oppgaver lokalforvaltningen er pålagt, og 
de økonomiske muligheter kommunesekto
ren har for dette, S .tid. 2577-2578 (14.3.90). 

IV. Lovsaker: 
l . Endring i mellombels lov om utvida for

søksverksemd i kommunar og fylkeskom
munar (frikommunar) av 2. mai 1986 nr. 
16. (Utvidet adgang til forsøksvirksomhet; 
adgang til intern delegasjon; forlengelse 
av forsøkstiden til 1.1.1992.) 
Ot.prp. 59, ref. O.tid. 177, Innst. O. 40, O.tid. 
185-186 (22 .5.90), Besl. O. 43, L.tid. 18 
(29 .5.90). Lov av 15. juni 1990. 
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1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Kommunaldepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunaldepar
tementet: A. og B. Inntektssystemet. Til
skudd til fylkeskommunene og kommu
nene 1991. C. Endringer i rammetilskudd 
til helse- og sosialtjenesten i kommunene 
som overtar HVPU-institusjoner. D. En
dring i rammetilskudd til fylkeshelsetje
nesten som følge av endret ansvarsforde
ling for psykisk utviklingshemmede m.m. 
Vedlegg til innst. : Brev av 23.10.90 fra 
Kommunaldepartementet om korreksjo
ner til St. prp. 1.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1475-1570 
(10.12 .90). 
Budsjett-kap.: 

553 Forsøk 
3560 Overføring fra Skattefordelings

fondet 
581 Bolig- og bomiljøtiltak 

(l forslag fra kommunal- og miljøvernko
miteen om en prinsippmelding om re
formarbeidet i lokalforvaltningen, sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

Il. Alminnelige saker: 
l . Drangedal kommunestyre sender uttalelse 

datert 28. desember 1990 i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 1991 . 
Ref. S .tid. 2080 (16.1.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Uttalelsen ble 18.1.91 i samsvar med Pre
sidentskapets beslutning sendt finansko
miteen og kommunal- og miljøvernkomi
teen til orientering.) 

2. Fræna kommunestyre sender uttalelse da
tert 18. desember om de problemer det 
skaper for budsjettbehandlingen i kommu
nene at statsbudsjettet først blir vedtatt li
ke før jul. 
Ref. S.tid. 2080 (16.1.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Uttalelsen ble 18.1.91 i samsvar med Pre
sidentskapets beslutning sendt finansko
miteen og kommunal- og miljøvernkomi
teen til orientering.) 

3. Bamble kommunestyre sender uttalelse 
datert 3. januar 1991 om de problemer det 
skaper for kommunene ved at de pålegges 
større og større samfunnsoppgaver, samti
dig som overføringene til kommunesekto
ren reduseres. 
Ref. S .tid. 2080 (16.1.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Uttalelsen ble 18.1.91 i samsvar med Pre-

sidentskapets beslutning sendt finansko
miteen og kommunal- og miljøvernkomi
teen til orientering.) 

4. Borre kommune sender uttalelse datert 18. 
februar 1991. vedrørende statlige overfø
ringer. 
Ref. S .tid. 2683 (12 .3.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt kommunal- og miljøvernkomiteen 
til orientering i samsvar med President
skapets beslutning 14.3.91.) 

5. Kommuneøkonomien 1992 m.v. 
(Vedlegg: I. Hovedtabeller over inntekter 
og utgifter. Il. Inntektsutvikling i den en
kelte kommune og fylkeskommune. Ill. 
Øremerkede tilskudd til kommunesekto
Ien. IV. Virkninger av nye kostnadsnøk
ler.) 
St.prp. 87, ref. S.tid. 3394, Innst. S. 214, 
S .tid. 4085- 4107 (14.6.91). 
(3 forslag - ingen bifalt. Et flertall av A, H 
og FrP ber Regjeringen utarbeide forslag 
til forenklinger og forbedringer av den 
økonomiske del av inntektssystemet.) 

6. Frikommuneforsøket. 
(Vedlegg: l. Evaluering av frikommune
forsøkene av Landsorganisasjonen i Nor
ge, Norsk Kommuneforbund og Norsk 
Lærerlag. 2. Oversikt over godkjente fri
kommuneforsøk, ordnet (fylkes)/kommu
nevis og med godkjenningsdato. 3. Over
sikt over bestemmelser det er gjort unntak 
fra med hjemmel i frikommuneloven .) 
St.meld. 38, re!. S .tid. 3083, Innst. S. 202 
(ikke-beh.), S .tid. 4137 (14 .6.91) . 

7. Forslag fra Øystein Hedstrøm og Pål Atle 
Skjervengen om å be Regjeringen fremme 
forslag om tillegg i forvaltningsloven og 
kommuneloven for å motvirke korrupsjon, 
og om å be Regjeringen utarbeide regler 
som skal sikre reell konkurranse ved kom
munale og fylkeskommunale innkjøp og 
anbud. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 12.6.91 
fra Kommunaldepartementet.) 
Dok. 8:23, ref. S.tid. 2682, Innst. S. 225, 
S .tid. 4315- 4316 (19.6.91) og vedlagt proto
kollen. 

lll. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kari Garmann om utsettelse 

av brannforskriftenes frist for installering 
av røykvarslere og brannslukningsutstyr i 
alle boliger, S.tid. 427-428 (24.10.90). 

2. Sp.spm. fra Steinar Maribo om retnings
linjer for en mest mulig objektiv behand
ling av kommunale vedtak i statlige eta
ter, S .tid. 532-533 (14.11.90). 
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3. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen om melding 
til Stortinget om reformarbeidet i lokalfor
valtningen, S.tid. 707-708 (21.11.90). 

4. Sp.spm. fra Thea Knutzen om opprettelse 
av frivillighetssentraler for koordinering 
av frivillige organisasjoners arbeid, S.tid. 
2240 (6.2.91). 

5. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen om besva
relse av interpellasjon om myndighet og 
ansvar for lokalforvaltningen i miljøvern
arbeidet, S.tid. 2700-2701 (13.3.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i mellombels lov om utvida for

søksverksemd i kommunar og fylkeskom
munar (frikommunar) av 2. mai 1986 nr. 
16. (Forlengelse av forsøkstiden til 
1.1.1993.) 
Ot.prp. 48, ref. O.tid. 406, Innst. O. 42, O. tid. 
409 (21.5.91), Besl. O. 49, L.tid. 23 (30.5.91). 
Lov av 7. juni 1991. 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kommunaldepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Kommunaldepar
tementet: A. og B. Inntektssystemet. Til
skudd til fylkeskommunene og kommu
nene 1992. C. og D. Skattekompensasjon. 
Tilskudd til fylkeskommunene og kom
munene.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1305-1396 
(28.11.91). 
Budsjett-kap. : 
553 Forsøk 

3560 Overføring fra Skattejordelings
fondet 

581 Bolig- og bomiljØtiltak 

Il. Alminnelige saker: 
l. Frikommuneforsøket. 

(Vedlegg: l. Evaluering av frikommune
forsøkene av Landsorganisasjonen i Nor
ge, Norsk Kommuneforbund og Norsk 
Lærerlag. 2. Oversikt over godkjente fri
kommuneforsøk, ordnet (fylkes)/kommu
nevis og med godkjenningsdato. 3. Over
sikt over bestemmelser det er gjort unntak 
fra med hjemmel i frikommuneloven.) 
St.meld. 38 (1990-91), ref. S.tid. 3083 (1990-
91), Innst. S. 18, S.tid. 1164-1172 (25.11.91). 
(Jf. IV, 1.) 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1991 under 
enkelte kapitler under Sosialdepartemen
tet m. v. (Forhøyet fullmakt for Kommunal
departementet til fordeling av inntektene 
til Skattefordelingsfondet.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 846, Innst. S. 62, S.tid. 
1833- 1836 (12.12.91). 

3. Kristiansund kommune sender uttalelse 
datert 20. desember 1991 vedrørende inn
tektssystemet for kommunene. 
Ref. S.tid. 2150 (15.1.92), og vedlagt proto
kollen. 

4. Forslag fra Magnar Sortåsløkken og Marie 
Lovise Widnes om lovfesting av kommu-

nale og fylkeskommunale råd for funk
sjonshemmede. 
Dok. 8:8, ref. S.tid. 2195, Innst. S. 106, 
S.tid. 2876 (17 .3.92), Innst. 245 og ikke be
handlet av dette Storting. 
(Innst. S. 106 tilbakesendt sosialkomiteen 
i påvente av en prinsippdebatt i forbindel
se med ny kommunelov.) 
(Jf. KOMMUNER IV, 3.) 

5. Kommuneøkonomien 1993 m.v. 
(Vedlegg: l. Hovedtabell over inntekter og 
utgifter. 2. Inntektsutvikling i den enkelte 
kommune og fylkeskommune. 3. Til
skudd til kommunesektoren 1992.) 
St.prp. 91, ref. S.tid. 3680, Innst. S. 224, 
S.tid. 4342- 4358 (19.6.92). 
(6 forslag, hvorav l fra Børre Rønningen 
pva. SV sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. Resten ikke bi
falt, herav l fra A om fastsetting av inn
tektsskattøret for 1993.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva Finstad om lav skatteinn

tekt i Akershus fylke, som medfører under
skudd og lavere forbruk av helsetjenester, 
S.tid. 928-929 (20.11.91). 

2. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om Tromsø 
kommune som etter en effektiv skat
teinnkrevingsaksjon fikk redusert sitt 
rammetilskudd, S.tid. 930-931 (20.11.91). 

3. Sp.spm. fra Syver Berge om oppretthal
ding av den lokale vaktsentraltenesta, 
s. tid. 2934-2935 (25.3.92). 

4. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om saksbe
handlingsregler tilfrifylkeforsøket om mil
jøvernoppgaver i Akershus, i forbindelse 
med reguleringsplan for Tangen-området i 
Nes kommune, S.tid. 3361-3362 (29.4.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om forsøk i offentlig forvaltning. (Til 

avløsing av frikommuneloven; adgang til 
direkte valg til kommunedels-/bydelsut-
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valg; uttesting av regionale samarbeids
modeller.) 
Ot.prp. 54, ref. O. tid. 462, Innst. O. 57, O. tid. 

482-484 (15.5.92), Besl. O. 78, L.tid. 56 
(26.5 .92). Lov av 26 . juni 1992. 
(Jf. Il, 1.) 

1992-93 
I . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kommunaldepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunaldepar
tementet: A . og B. Inntektssystemet. Til
skudd til fylkeskommunene og kommu
nene 1993. Vedlegg til Innst.: 2. Brev av 23. 
oktober 1992 fra Kommunaldepartemen
tet vedr. korrekturfeil.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap. : 

553 Forsøk 
3560 Overføring fra Skattefordelings

fondet 
581 Bolig- og bomiljøtiltak 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Magnar Sortåsløkken og Marie 

Lovise Widnes om lovfesting av kommu
nale og fylkeskommunale råd for funk
sjonshemmede. 
Dok. 8:8 (1991-92), ref. S .tid. 2195 (1991-92), 
Innst. S . 106, 245 (91-92, S.tid. 606-610 
(22.10 .92) og vedtatt sendt Regjeringen. 
(lnnst. S . 106 tilbakesendt sosialkomiteen 
i påvente av en prinsippdebatt i forbindel
se med ny kommunelov. Forslaget bleik
ke bifalt, men oversendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT Il.) 

2. Forholdet mellom staten og kommunane. l. 
Samspelet mellom staten og kommunal
forvaltninga. Retningsliner for statleg po
litikk. 2. Om forenkling av inntektssyste
met. 
(Vedlegg: l. Fordelingsverknader av for
slag til eit forenkla inntektssystem. 2. Sa
manslåing av kostandsnøklane. 3. Skisse 
av det noverande inntektssystemet og for
slag til eit forenkla inntektssystem.) 
St.meld. 23, ref. S.tid. 2951, lnnst. S. 156, 
S.tid. 3690-3712 (11.5.93). 
(3 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. sak 4 og IV, 1.) 

3. Den regionale planleggingen og arealpoli
tikken. 
(Vedlegg: Tettstedsutviklingen i Oslo-om
rådet 1955-1992. Vedlegg til innst.: l. 
Spørsmål om tiltakshavere for konse-

kvensutredninger fra FrP til Miljøvernde
partementet av 5.5.93, med svar av 21.5.93. 
2. Notat av 24.5.93 til kommunal- og miljø
vernkomiteen vedlagt brev til komiteen 
fra advokat Odd Wisløff vedr. pukkverk 
ved Ore berg i Sande. 3.-4. Svarbrev av7 .6. 
og 8.6.93 fra Miljøverndepartementet til 
komiteen.) 
St.meld. 31 , ref. S .tid. 3173, Innst. S . 237, 
S.tid. 4573-4585 (15.6.93). 

4. Kommuneøkonomien 1994 m.v. 
(Vedlegg: l . Hovedtabell over inntekter og 
utgifter. 2. Inntektsutviklingen i den en
kelte kommune og fylkeskommune. 3. Til
skudd til kommunesektoren 1993. 4. Kost
nadsnøklene i inntektssystemet. Vedlegg 
til innst. : Svarbrev av 2.6.93 fra Kommu
nal- og arbeidsdepartementet til kommu
nal- og miljøvernkomiteen om grunnlaget 
for forslag til skattøre.) 
St.prp. 84, ref. S.tid. 3945, Innst. S . 224, 
S.tid. 4613-4626 (16.6.93). 
(5 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. sak 2 og IV, 1.) 

5. Nærmiljøpolitikk . Utfordringer og satsing 
i den statlige nærmiljøpolitikken med 
vekt på samvirke mellom offentlige og lo
kale ressurser. 
St.meld. 29, ref. S.tid. 3048 (23.3.93). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erik Solheim om tiltak for å 

stanse en utvikling med store lønnstillegg 
for ordførere, rådmenn og etatsjefer, som 
kan bidra til å undergrave vårens lønn
soppgjør, S .tid. 2762-2764 (17.2.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lover som gjeld inntektssyste

met for kommunane og fylkeskommunane . 
(Opphvelse av lovregler som viser til sær
skilte utgiftssektorer eller formål , ramme
tilskudd til Nord-Norge.) 
Ot.prp. 105, ref. O.tid. 722, Innst. O. 118, 
O.tid. 1011-1012 (4 .6.93), Besl. O. 147, L.tid. 
84 (9 .6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(Jf. Il, 2 og 4.) 
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LOTTERI OG SPILL 

Omfatter bl.a.: Lotteriloven, Norsk Tipping AlS, pengelotteriloven, Tallspillet Lotto, tippeloven, 
pengespilloven, totalisatorloven. 
Se også: LANDBRUK, POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET, RETTSVESEN 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Landbruksdepartementet 
og Kultur- og vitenskapsdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 6, S.tid. 822-845 
(27.11.89). 
Budsjett-kap.: 

5570 Lotteriavgift 
5571 Totalisatoravgift 
5572 Avgift av Tallspillet Lotto 
5626 Aksjer i Norsk Tipping AlS 

U. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Vidar Kleppe og Jan Erik Fåne 

om å be Regjeringen endre forskrifter slik 
at rammebetingelsene for lotterier i regi av 
frivillige organisasjoner og funksjonshem
medes organisasjoner bedres. 
Dok. 8:15, ref. S.tid. 2282, Innst. S . 138, 
S.tid. 3340- 3351 (3 .5.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Trond Jensrud om å øke sik

kerheten i alpinanleggene, eventuelt ved 
tilskudd fra tippemidlene, S .tid. 2772-2773 
(28.3.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Jan Erik Fåne om endring i 

skattelovenes § 43 som sikrer skattefrihet 
for alle premier i programmer i fjernsyn 
og radio. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 6.3.90 fra 
finansministeren til finanskomiteen hvori 
anbefales å avvente et bredere forslag som 
vil bli fremmet av departementet.) 
Dok. 8:23, ref. O.tid. 75, Innst. O. 24, O.tid. 
84-85 (20.3.90). 
(Forslaget ikke bifalt, da komiteen forut
setter at Regjeringen fremmer et lovfor
slag.) 
(Jf. IV, 2.) 

2. Endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven). 
(Skattefrihet for gevinster vunnet i kon
kurranser og lykkespill i massemedia.) 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Brev av 7. juni 
fra finansministeren.) 
Ot.prp. 76, ref. O. tid. 321, Innst. O. 69, O.tid. 
441-442 (11.6.90), Besl. O. 76, L .tid. 40 
(14 .6.90). Lov av 22. juni 1990. 
(Jf. II, 1.) 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Landbruksdepartementet 
og Kirke- og kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 6, S .tid. 1244-1271 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 

5570 Lotteriavgift 
5571 Totalisatoravgift 
5572 Avgift av Tallspillet Lotto 
5626 Aksjer i Norsk Tipping AlS 

2. Revidert nasjonalbudsjett 1991 . (Spill og 
lotterier. Behandling av NOU 1990:4 Ut-

viklingen på lotterimarkedet 1984-88. 
Sammendrag av Dok. 8:17 om begrens
ning i toppgevinstene i pengespillet Lot
to.) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3361, Budsjett-innst. 
S. IV, S .tid. 4374-4442 (20.6.91). 
(Jf. Il, sak 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Odd Holten og Lars Gunnar 

Lie om begrensning av toppgevinstene i 
pengespillet Lotto og andre statlige spill. 
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Dok. 8:17, ref. S .tid. 2097, Innst. S . 240, 
S.tid. 4374- 4468 (20.6 .91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. I, sak 2.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om adgang 

for fri villige organisasjoner til bruk av 

pengepremier ved lotterier. (Trukket tilba
ke), S.tid. 2509 (20.2.91). 

2. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om tiltak for 
å hindre at frivillige organisasjoners lotte
rier blir utkonkurrert av statens FLAX
lotteri, S.tid. 3296 (8.5.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Landbruksdepartementet 
og Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S .tid. 1021-1036 
(22.11.91). 
Budsjett-kap.: 

5570 Lotteriavgift 
5571 Totalisatoravgift 
55 72 Avgift av Tallspillet Lotto 
5626 Aksjer i Norsk Tipping AlS 

11. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Terje Nyberget pva. H, FrP og 

SV oversendt fra Odelstinget 13. desem
ber 1991: <<Stortinget ber Regjeringen 
fremme forslag om endring av lotteriloven 
slik at det i loven blir åpnet for pengepre
mier ved lotterier med de unntak som fast
settes uttrykkelig i loven.)) 
S .tid. 1980 (19 .12.91) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, sak 1.) 

2. Forslag fra Terje Nyberget pva. H og FrP 
oversendt fra Odelstinget 13. desember 
1991: «Stortinget ber Regjeringen endre 
forskriftene til lotteriloven slik at lotteri
arrangøren selv avgjør hvor mange spille
omganger lotteriet skal ha innenfor kalen
deråret.)) 
S.tid. 1980 (19.12.91) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, sak 1.) 

3. Forslag fra Terje Nyberget pva. FrP over
sendt fra Odelstinget 13. desember 1991: 
«Stortinget ber Regjeringen utarbeide lov
endringer og endringer i forskriftene til 
lotteriloven etter følgende retningslinjer: 
l. Det settes ikke noen øvre økonomisk 
ramme for lotterier. 2. Det tillates penge
premier i alle typer lotterier.» 
S.tid. 1980 (19.12.91) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, sak 1.) 

4. Forslag fra Finn Thoresen pva. FrP over
sendt fra Odelstinget 9. juni 1992: «Stortin
get ber Regjeringen fremlegge en plan for 
hvordan henholdsvis idrettsorganisasjo
ner, vitenskapelige organisasjoner og kul-

turorganlsasjoner kan overta driften av og 
eierandelene i de statlige pengespillene 
som foreslås samlet i lov om pengespill 
m.v. Eierandelene deles likt mellom de tre 
sektorene.» 
S.tid. 4329-4330 (18.6.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

5. Forslag fra Odd Holten pva. KrF oversendt 
fra Odelstinget 9. juni 1992: «Stortinget 
ber Regjeringen sette en øvre grense for 
toppgevinsten i Tallspillet Lotto til1,5 mill . 
kroner, og å vurdere toppgevinsten for 
andre statlige spill (tipping) i sammen
heng med dette.» 
S.tid. 4330 (18 .6.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tillatel

se for Radio Øst til salg av radiobingo
bonger i Fredrikstad, S.tid. 2085 (8.1.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 12. mai 1939 nr. 3om lotte

rier m . v. (Forskriftshjemmel for pengepre
mier i private lotterier.) 
Ot.prp. 17, ref. O.tid. 119, Innst. O. 23, O.tid. 
178-183 (13.12.91), Besl. O. 22, L.tid. 19 
(19.12.91). Lov av 10. januar 1992. 
(3 forslag i Odelstinget sendt Stortinget -
ikke bifalt.) 
(Jf. II, sakene l, 2 og 3.) 

2. Lov om pengespill m.v. (Opphevelse av tip
peloven av 1946 og lov om tallspillet Lotto 
fra 1985; lik fordeling av overskudd mel
lom idrett, forskning og kultur; utjev
ningsfond; felles styre for spillene og om
danning av Norsk TippingA/Stil et statlig 
aksjeselskap.) 
Ot.prp. 52 , ref. O.tid. 457, Innst. O. 75, O.tid. 
802-808 (9 .6.92), Besl. O. 104, L.tid. 64 
(15.6 .92). Lov av 28. august 1992. 
(3 forslag i Odelstinget, hvorav 2 sendt 
Stortinget- ingen bifalt. l forslag i Lagtin
get - ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 4 og 5, og STATSBUDSJETTET I , 
36 (salderingsprp.).) 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Landbruksdepartementet 
og Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1187-1206 
(17 .11.92). 
Budsjett-kap.: 

5570 Lotteriavgift 
55 71 Totalisatoravgift 
5626 Aksjer i Norsk Tipping AlS 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1842-1932 
(3.12.92). 
Budsjett-kap.: 

3305 Inntekter fra Norsk Tipping AlS 
(l forslag fra Thor-Eirik Gulbrandsen 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

m. SpørsmAI: 
l. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om kon

kurransevridning ved at det bare er de 
største kommisjonærene i sentrale strøk 
som har fått on-line-system for innlevering 
av spill til Norsk Tipping AlS, S.tid. 2101-
2102 (9.12 .92). 

2. Sp.spm. fra Odd Holten om et lotteri- og 
TV-underholdningsprogram i TV2 vil væ
re underlagt bestemmelser i lotteriloven 
om øvre grense for pengegevinster {TV
Flax), S.tid. 2102-2103 (9.12.92). 

3. Sp.spm. fra Leiv Blakset om distriktspoli
tiske omsyn i utplasseringa av OnLine
terminalane til Norsk Tipping AS for å 
unngå ei negativ utvikling for nærbutik
kar i utkantstrok, S.tid. 2956-2957 (17 .3.93). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om for
skjellsbehandlingen av statlige og private 
lotterier, f.eks. Blindeforbundets, mht. tak 
på pengepremier, S.tid. 3728-3730 (12 .5.93). 
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LUFTFART 

Omfatter bl.a.: Charterflyging, flyplasser, flysikkerhet, flyruter, flyselskaper, hovedflyplass, 
kortbaneflyplasser, luftfartsloven, luftfartsselskaper, Luftfartsverket, stamruter. 
Se også: KOMMUNIKASJON, SAMFERDSEL 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Samferdselsdepa rtemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 822-845 
(27 .11.89). 
Budsjett-kap.: 

5623 Aksjer i Det Norske Luftfartssel
skap AlS 

2. Statusrapport for Hurum-prosjektet og be
vilgninger til planlegging. (Ny post under 
kap. 1310, Hovedflyplass.) 
(Vedlegg: Uttalelser fra Oppland fylkes
kommune og Hurum kommune, sendt ko
miteen i forbindelse med denne sak, ref. 
S.tid. 72 .) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S .tid. 72, Budsjett
innst. S . 14, S .tid. 1541-1616 (8 .12.89). 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Samferdselsde
partementet og dets etaters deltakelse i 
aksjeselskaper m .v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S .tid. 1541-1616 
(8.12.89). 
Budsjett-kap.: 
1303 4303 Statlig sivil trafikkflygerskole 
1310 4310 Sivilluftfart 
1330 Stamruter 
(l forslag fra Harry Jensen om Fagernes 
lufthavn, bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

4. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag for 1990 vedrøren
de Administrasjon, Sivil luftfart og Post. 
(Kap. 1300, Havarikommisjonen i forbin
delse med flyulykken i Skagerrak. Kap. 
1300 og 1310/4310, revidert budsjettfor
slag.) 
St. prp. l. Tillegg 6, ref. S .tid. 651, Budsjett
innst. S . 14, S.tid. 1541-1616 (8 .12.89). 
(Jf. Il, sakene l og 2.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1989 for Ad

ministrasjon, Sivil luftfart, Vegformål, 
Jernbanetransport, Post og Telekommuni
kasjonar. (Brundtland-regjeringa sitt 
framlegg. Ekstrabev. til Havarikommisjo
nen i forbindelse med flyulykken i Ska
gerrak. Tilleggsbev. til strakstiltak på For
nebu og til forlengelse av rullebanen på 
Gardermoen. Brannbil til Svalbard luft
havn.) 
(Vedlegg: Skriv med beriktigelse fra dep., 
ref. S.tid. 72.) 
St.prp. 13, ref. S .tid. 72, Innst. S. 44, S.tid. 
1616-1619 (8 .12.89). 
(Jf. neste sak.) 

2. Endra løyvingsvedtak for 1989 for Sivil 
luftfart og om endring av forslag i St.prp. 
nr. 13 (1989-90) som gjeld Administrasjon, 
Sivil luftfart og Post. (Syse-regjeringas en
dringsframlegg. Endr. i forbindelse med 
Havarikommisjonens arbeid med flyulyk
ken i Skagerrak.) 
St.prp. 33, ref. S.tid. 651, Innst. S. 44, S.tid. 
1616-1619 (8.12.89). 
(Jf. sak l og I, sak 4.) 

3. Hurum kommune sender brev datert l 7. 
april 1990 vedrørende krav om erstatning 
og kompensasjon i forbindelse med plan
leggingen av hovedflyplass på Hurum der
som Stortinget skrinlegger den videre 
planlegging. 
Ref. S .tid. 3299 (26.4.90), og vedlagt proto
kollen. 

4. Stans i planleggingen av Hurum-prosjek
tet og forslag til videre arbeid med hoved
flyplass for Oslo-området. (Oppdatering/ 
planlegging av Gardermoen som ny ho
vedflyplass). 
(Vedlegg: l. Brev fra Luftfartsverket til 
Samferdselsdepartementet av 27. mars 
1990. 2. Nye siktmålinger på Hurum.) 
St.prp. 78, ref. S .tid. 2925, Innst. S. 190, 
S .tid. 3803- 3849 (1.6 .90). 
(lO forslag- ingen bifalt.) 
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5. Ymse saker som gjeld Sivil luftfart, Veg
formål, Jembaneformål, Post, og Tele
kommunikasjonar. (Auka fullmakt til tin
ging av flynavigasjonsutstyr.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 3390, Innst. S. 203, 
S.tid. 3867- 3872 (5.6.90). 

6. Orientering av statsråd Lars Gunnar Lie 
om Værøy-saken . S.tid. 4398-4402 (14.6.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Reidar Johansen om opprus

ting av Banak lufthavn for å kunne motta 
økt chartertrafikk, S .tid. 985-986 (29.11.89). 

2. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om 
anskaffelse av radar i lufttrafikktjenesten 
skjer av sikkerhetsgrunner eller for å øke 
kapasiteten, S .tid. 2087 (17 .1.90). 

3. Sp.spm. fra Ashild Hauan om tiltak for å 
hjelpe beboeme ved Fomebu og Bodø fly
plass, som er ekstremt plaget av flystøy, 
S.tid. 2455-2456 (21.2.90). 

4. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om kritkk 
mot tidligere samferdselsminister Kjell 
Borgen for ikke å ha lagt fram tilstrekkeli
ge opplysninger om værforholdene på Hu
rum, S . tid. ~458 (21.2.90). 

5. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om kvalitets
sikringssystem for værmålingsprosessen 
på Hurum i forbindelse med ny storfly
plass, S.tid. 2684-2685 (21.3.90). 

6. Sp.spm. fra Grete Knudsen om Luftfarts
verket som deltar i en annonsekampanje 
for å fremme privat bilkjøring fremfor kol
lektivtransport, S .tid. 2685 (21.3.90). 

7. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om når 
saken om lokalisering av hovedflyplass for 

Østlandsområdet blir fremmet for Stortin
get, S.tid. 2777 (28.3.90). 

8. Sp.spm. fra Reidar Johansen om initiativ 
overfor Widerøes flyveselskap A/S for å 
sikre flytilbudet i Hasvik, Båtsfjord og 
Vardø i Finnmark, S.tid. 2944-2945 (4.4.90). 

9. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om å stille vær
målingsmateriale for Hurum-flyplassen til 
rådighet for finansieringsselskap som er 
interesserte i å bygge flyplass på Hurum, 
S.tid. 2949-2950 (4.4.90). 

10. Sp.spm. fra Ashild Hauan om tiltak for å 
gi befolkningen på Værøy et akseptabelt 
transporttilbud, etter den tragiske flyu
lykken, S.tid. 3328 (2 .5 .90). 

11. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om 
Televerkets brudd på GATT-regelverket, 
som kan forsinke modemisering av fly
kontroll på Østlandet, S .tid. 3551 (16 .5.90). 

12. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om endringer i 
flyrutene i Finnmark og deler av distrikts
Norge som fører til forringelse av tilbudet, 
bl.a.forsinka post, S .tid. 3552-3552 
(16 .5.90). (Jf. sak 14.) 

13. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om forbud 
mot rusing av flymotorer på Sola flyplass 
om natten, S.tid. 3553-3554 (16.5 .90). 

14. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 
om tiltak for å bedre postforsendelsen i 
Finnmark som er blitt forsinket etter end
ringer i flyrutene, S.tid. 3609-3610 (23.5.90). 
(Jf. sak 12.) 

15. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om gransking av 
Luftfartsverkets behandling av Værøy fly
plass, S.tid. 3933-3935 (6.6 .90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991. 
vedkommende Samferdselsdepartem.en
tet. 
Budsjett-innst. S . 6, S .tid. 1244-1271 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 

5623 Aksjer i Det Norske Luftfartssel
skapA/S 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Samferdselsde
partementet og dets etaters deltakelse i 
aksjeselskaper m .v.) 
Budsjett-innst. S . 14, S .tid. 1361-1423 
(7 .12.90). 
Budsjett-kap.: 
1303 4303 Statlig sivil trafikkflygerskole 

1310 4310 Sivilluftfart 
1330 Stamruter 
(l forslag fra H, KrF og Sp bifalt.) 
(Jf. Se neste sak) 

3. Bevilgning til planlegging av hovedfly
plass på Gardermoen. 
St. prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 1192, Bud
sjett-innst. S. 14. Tillegg l, S.tid. 1821-1869 
(18.12.90). 
(5 forslag- ingen bifalt) 
(Jf. Se forrige sak) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1990 for Si

vil luftfart, Vegformål, Transportsubsidi
ar, Tilskott til fylkeskommunale samferd
selsformål, Jernbaneformål, Post, Tele
kommunikasjonar og Statens teleforvalt
ning. (Erstatningsareal for Satellitt C i Os-
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lo lufthavn, ny kontrollsentral Oslo FIR, 
bortfeste av fast eiendom ved Oslo luft
havn, alternativt ruteopplegg for Værøy 
lufthavn.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 770, Innst. S. 71, S.tid. 
1821- 1867 (18.12.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt) 

2. Hedmark fylkeskommune sender uttalelse 
datert 13. desember 1990 om hovedflyplas
saken. 
Ref. S .tid. 1810 (14.12.90), og sendt sam
ferdselskomiteen i henhold til forretnings
ordenens § 28. 5. 

3. Forslag fra Oscar O. Hillgaar og Petter 
Bjørheim om å fjerne diskrimineringsbe
stemmelsene i luftfartslaven 
Dok. 8:24, ref. S.tid. 2683, Innst. S . 116, 
S.tid. 2985 (15.4.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

4. Avvikling av Statens trafikkflygerskole. 
(Torp.) 
St.prp. 71, ref. S.tid. 3135, Innst. S . 174, 
S.tid. 3779- 3782 (6.6.91). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om initiativ til 

undersøkelser for eventuell alternativ lo
kalisering av flyplass på Værøy, S.tid. 216-
217 (17.10.90). 

2. Sp.spm. fra Kjell Opseth om forsvarsmi
nisteren si utsegn om at Forsvaret må flyt
te frå Gardermoen uansett val av flyplass
konsept, S .tid. 444-445 (24.10.90). 

3. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om oppdate
ring av kostnadsrammene for Gardermo
en som ny hovudflyplass, og eventuelt gje 
grunnlag for ny gjennomgang av saka, 
S.tid. 446-447 (24.10.90). 

4. Sp.spm. fra Lodve Solholm om forlenging 
av rullebanen på Vigra , S.tid. 448 
{24.10.90). 

5. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om tiltak 
mot skadevirkninger av støy fra flytrafikk 
på Fornebu, S .tid. 553-554 {14.11.90). 

6. Sp.spm. fra Arild Hiim om dekning av 
kostnader som er påført Hurum kommune 
ved planlegging av storflyplass, S. tid. 
723-724 (21.11.90). 

7. Sp.spm. fra Karin Beate Theodorsen, 
framsatt av Reidar Johansen om samord
ning av sivil og militær luftfart i Finn
mark, S.tid. 724-725 (21.11.90). 

8. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om opp
moding til dei flyselskapa som har konse
sjon på innanriksruter om å ta omsyn til 
begge målformer i trykksaker, S.tid. 2024 
(9.1.91). 

9. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om opphe
ving av landingsforbud for fly fra Øst-Eu-

ropa på Evenes lufthavn, S.tid. 2048-2049 
(16.1.91). 

10. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om å sikre at 
småflyplassene betjenes av AFIS-perso
nell i helgene, S. tid. 2232-2233 (6.2.91). 

11. Sp.spm. fra Anders Aune om gjenoppta
kelse av opprinnelig godkjent vinterrute
program for SAS, S .tid. 2235-2236 (6 .2.91). 

12. Sp.spm. fra Wenche Frogn Sellæg om re
duksjon i terrorberedskapen ved norske 
flyplasser, på bakgrunn av situasjonen i 
Midt-Østen, S.tid. 2347-2348 (13.2.91). 

13. Sp.spm. fra Reidar Johansen om uttalelser 
fra alle berørte parter i forbindelse med 
nedskjæringer i SAS' rutetilbud i Nord
Norge, S .tid. 2358-2359 (13 .2.91). 

14. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om 
Samferdselsdepartementets krav om fjer
ning av britiske styrerepresentanter som 
en forutsetning for rutekonsesjon til Nor
way Airlines, S.tid. 2360-2361 (13.2.91). 

15. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om midlertidig 
helikopterrute til Værøy inntil permanent 
flytilbud er klarlagt, S.tid. 2590-2591 
(6.3.91). 

16. Sp.spm. fra Dagfinn Hjertenes om bed
ring av regulariteten ved flyplasser i Sogn 
og Fjordane etter nye strengere krav til 
sikt ved innflyging, S.tid. 2591-2592 
(6.3.91). 

17 . Sp.spm. fra Odd Holten om en permanent 
løsning av flyplass-spørsmålet på Værøy, 
S.tid. 2592-2593 (6.3.91). 

18. Sp.spm. fra Arild Hiim, framsatt av An
ders C. Sjaastad om ny gransking av vær
rapporten som førte til skrinlegging av 
planene for hovedflyp!assen i Hurum, S. 
tid. 2895-2896 (10.4.91). 

19. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om 
Luftfartsverkets tekniske direktør som 
har bedt anbudsgivere til en kontrakt, om 
pengebidrag til arrangementer ved en 
konferanse, S.tid. 2896-2897 (10.4.91). 

20. Sp.spm. fra Ragnhild Skjerveggen, fram
satt av Magnus Stangeland om kostnader 
for ein ny hovudflyplass på Gardermoen, 
S.tid. 3055-3056 (17 .4.91). 

21. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om når mel
ding om Norsk Luftfartsplan blir framlagt 
for Stortinget, S.tid. 3057 (17.4.91). 

22. Sp.spm. fra Britt Barkestad om behand
ling av framtidig status for Sunnhordland 
Lufthavn AlS gjennom Luftfartsmeldinga, 
S.tid. 3374-3375 (15.5.91). 

23 . Sp.spm. fra Inge Myrvoll om eventuell al
ternativ lokalisering av ny flyplass på Væ
røy, S.tid. 3375-3376 (15.5.91). 

24. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om nytt fly
tårn på Rygge hovedflystasjon, S.tid. 3694 
(5.6.91). 
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IV. Lovsaker: 
l. A) Lov om gjennomføring av avtale om si

vil luftfart mellom Norge, Sverige og Det 
Europeiske Økonomiske Fellesskap, og B) 
Lov om samtykke til inngåelse av avtale 
om sivil luftfart mellom Norge, Sverige og 
Det Europeiske Økonomiske Fellesskap. 

Luftfart 

(Vedlegg: Avtale om sivil luftfart mellom 
Norge, Sverige og Det Europeiske Økono
miske Fellesskap.) 
Ot.prp. 58, ref. O. tid. 418, Innst. O. 75, O. tid. 
678-682 (13.6.91), Besl. O. 83 og 84, L. tid. 35 
(17 .6.91). Lover av 4. juli 1991. 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Samferdselsdeparte
mentet og dets etaters deltakelse i aksje
selskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S . 14, S.tid. 1186-1263 
(26.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1303 4303 Statlig sivil trafikkflygerskole 
1310 4310 Sivilluftfart 
1330 Stamruter 

2. Endringer i Samferdselsdepartementets 
budsjettforslag m. v. for 1992. (Kap. 1330 
Stamruter, post 71 Innenlandske flyruter; 
kap. 1340, alternativ til ruteflyvning på 
Værøy Lufthavn.) 
St. prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 748, Budsjett
innst. S. 14, S.tid. 1186-1263 (26.11.91). 

D. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1991 for Si

vil luftfart, Vegformål, Transportsubsidi
ar, Jernbaneformål og Telekommunikasjo
nar. (Dekning av inntektssvikt ved kort
baneflyplassene som følge av Golfkrigen; 
redusert aksjeutbytte i Det Norske Luft
fartsselskap A/S; tilskudd til Widerøes 
Flyveselskap A/S.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 234, Innst. S. 14, S.tid. 
405-408 (5.11.91). 

2. Samferdselsdepartementet sender brev 
datert 19. november 1991 vedrørende Gar
dermo-prosjektet. 
Ref. S.tid. 895 (19.11.91), og sendt samferd
selskomiteen i henhold til § 28, femte ledd. 

3. Interp. fra Ranja Hauglid om utprøving 
av samordning av militære og sivile flyru
ter. 
S.tid. 903-914 (19.11.91). 
(l forslag fra Hans J. Røsjorde pva. H og 
FrP, ikke bifalt.) 

4. Sarpsborg kommune sender uttalelse da
tert 14. januar 1992 vedrørende Hobøl som 
lokaliseringssted for ny hovedflyplass. 

Ref. S.tid. 2195 (28 .1.92), og vedlagt proto
kollen. 

5. Omorganisering av Luftfartsverket. 
(Etablering som forvaltningsbedrift.) 
(Vedlegg: Jf. NOU 1988: 31 Sivil luftfart -
organisasjon, styring og tilsyn. Leder Bor
ger A. Lenth.) 
St.prp. 33, ref. S.tid. 1183, lnnst. S. 83, 
S.tid. 2430- 2433 (11.2.92). 
(2 forslag- ikke bifalt.) 

6. Akershus fylkeskommune sender uttalelse 
datert 26. februar 1992 vedrørende Gar
dermoen som ny hovedflyplass for Østlan
det. 
Ref. S.tid. 2876 (17.3.92), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt samferdselskomiteen til oriente
ring i samsvar med Presidentskapets be
slutning av 18.3.92.) 

7. Etablering av et luftforsvarsmuseum. (En 
integrert del av Norsk Luftfartssenter Bo
dø.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst. uttalelse fra kir
ke- og undervisningskomiteen.) 
St.meld. 24, ref. S.tid. 2096, Innst. S. 123, 
S .tid. 2973- 3009 (31.3.92). 
(2 forslag, hvorav l om at Forsvarsmuseets 
basissamling forblir på Gardermoen - ikke 
bifalt med 74 mot 57 stemmer.) 

8. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1992 for Si
vil luftfart, Vegformål, Jernbane og Post. 
(Tilskot til Sunnhordland lufthamn, tilba
kebetaling av leigetakarinnskot ved nor
ske lufthamner.) 
St.prp. 53, ref. S.tid. 2701, lnnst. S. 114, 
S.tid. 3175- 3179 (7.4.92). 

9. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1992 under 
Samferdselsdepartementet og om endrin
gar i Avtale om sivil luftfart mellom Norge, 
Sverige og Det Europeiske Økonomiske 
Fellesskap. 
St.prp. 82, ref. S.tid. 3681, Innst. S. 184, 
S.tid. 4306- 4311 (18.6.92). 

10. Forslag fra Carl l. Hagen og Lodve Sol
holm om at det nedsettes en hurtigarbei
dende kommisjon til å granske påståtte 
kritikkverdige forhold i forva~tningen, 
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herunder habilitetsbrudd, feilbehandling 
av værmålinger, feilopplysninger og fei
linnstilte vænnålingsinstrumenter vedrø
rende oppfølgingen av Stortingets vedtak 
om lokalisering av hovedflyplass først i 
Hobøl og deretter på Hurum. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 11. juni 1992 fra 
Stortingets presidentskap til samferdsels
komiteen- spørsmål om behandlingsmå
te.) 
Dok. 8:39, ref. S.tid. 3594-3596, lnnst. S. 
232, S .tid. 4312-4319 (18.6.92). 
(Forslaget ble avvist. l forslag fra H ikke 
bifalt. Komiteens innstilling om en uav
hengig ekspertvurdering av Jan Wikborgs 
revisjonsrapport vedr. værmålingene på 
Hurum, bifalt.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thea Knutzen om dårligere 

flytilbud i Nord- Norge gjennom reduserte 
flyruter og økte priser, S. tid. 333-334 
(23.10 .91). 

2. Sp.spm. fra Hallgrim Berg, framsatt av 
Anders C. Sjaastad om å heile tida orien
tere Stortinget om planlegginga av Gar
dermoen som ny hovudflyplass, S.tid. 371-
372 (30.10.91). 

3. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om samord
ning av militære og sivile flyruter fra Bar
dufoss og konsekvenser av at trafikken ka
naliseres inn på eksisterende sivile ruter, 
s. tid. 948-949 (20.11 .91). 

4. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om 
sikring av fortsatt drift ved Sandefjord 
Lufthavn, S.tid. 950-951 (20.11.91). 

5. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
frihandelssone ved Gardermoen som vir-

kemiddel for økt sysselsetting, S. tid. 1604-
1606 (4.12.91). 

6. Sp.spm. fra Anders Aune om ubesatte fly
gelederstillinger i Lakselv og Kirkenes. 
(Trukket tilbake), S.tid. 2174 (22.1.92). 

7. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om Luftfarts
verkets endring i avgiftsregulativet som 
fører til sterk økning i passasjeravgiften 
for linjetaxiflyging, S.tid. 2212 (29.1.92). 

8. Sp.spm. fra Anders Aune om forbedring 
av flyrutetilbudene internt i Finnmark, 
S.tid. 2463-2464 (12.2.92). 

9. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om byg
ging av eit trenings- og kompetansesenter 
i samband med nedlegging av Statens tra
fikkflygerskole, S.tid. 3364-3365 (29.4.92). 

10. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om statlig 
støtte til opprettelse av kommersiell flyger
skole på Bardufoss, etter vedtak om avvik
ling av Statens trafikkflygerskole på Torp, 
S.tid. 3468 (6.5.92). 

11. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om 
konsesjon på ruteflyging mellom nordiske 
hovedsteder for norske flyselskap på linje 
med flyselskap fra EF-land, S .tid. 3546-
3547 (13.5.92). 

12. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om manglende 
garantier for framtidige konsesjoner til Wi
derøes Flyveselskap AlS på grunn av EFs 
konkurranseregler, S .tid. 3689-3690 
(20.5.92). 

13. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om offentliggjø
ring av styrehonorarene i SAS, S.tid. 3786 
(27.5.92). 

14. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om of
fentleggjering av rapport om ulykka med 
Partnair flyet ved Hirtshals 1989, S.tid. 
3934-3935 (10.6 .92). 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg til St. prp. 1: Samferdselsdeparte
mentet og dets etaters deltakelse i aksje
selskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S . 14, S.tid. 1473-1517, 
1519-1542 (24.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1303 4303 Statlig sivil trafikkflygerskole 
1330 Stamruter 
1332 Tilskudd til ikke-statlige flyplasser 
2450 5450 Luftfartsverket 

2. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag m .v. for 1993. (Os-

lo Lufthavn Gardermoen NS og NSB Gar
dermobanen A/S.) 
(Vedlegg: Utkast til vedtekter for Tele-mo
bil AS.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 1072, Bud
sjett-innst. S. 14, S .tid. 1473-1517, 1519-
1542 (24.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1305 Gardermo-prosjektet, ldn 

Il. Alminnelige saker: 
l. Buskerud fylkeskommune sender uttalelse 

datert 28. september 1992 med henstilling 
om full utredning av Hobøl som hovedfly
plass. 
Ref. S .tid. 33 (6.10.92), og vedlagt protokol-
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len. (Sendt samferdselskomiteen til orien
tering i samsvar med Presidentskapets be
slutning 7 .10.92.) 

2. Utbygging og finansiering av hovedfly
plass for Oslo-området på Gardermoen 
med tilhørende tilbringersystem og kon
sekvenser for Forsvaret. (Utrykte vedlegg: 
l. Gardermo-prosjektet, samlet framstil
ling av Hovedplaner for flyplass og tilbrin
gersystem. 2. Hovedflyplass på Gardermo
en. Luftfartsverkets hovedrapport, desem
ber 1991. 3. Gardermo-banen - hovedrap
port, NSB Hovedadministrasjonen, Stra
tegi- og miljøavdelingen, desember 1991. 
4. Gardermo-prosjektet, Hovedrapport. 
Vegsystem, Statens Vegvesen 29.11.1991. 
5. Hovedflyplass på Gardermoen, Konse
kvenser for Forsvaret, Forsvarsdep., de
sember 1991. 6. Regionale virkninger av 
hovedflyplass på Gardermoen, Miljøvern
dep., desember 1991. 7. Gardermo-pro
sjektet, Busstransport, tilbringingssy
stem, Hovedrapport, utført for Samferd
selsdep., oktober 1991. 8. Rapport fra refe
ransegruppen for Gardermo-prosjektet, 
mai 1992. 9. Høringsuttalelser vedr. utbyg
ging av hovedflyplass på Gardermoen 
med tilhørende tilbringersystem. 10. Inn
komne høringsuttalelser vedr. relokalise
ring av Søndenfjeldske dragonregiment til 
Åmot kommune. 11 . Gardermoen som ho
vedflyplass - sammenligning med Hobøl. 
Viktige tekniske forhold, investeringer og 
konsekvenser. Luftfartsverket, mars 1992. 
12. Tilbringersystem - jernbane. Sammen
ligning med Hobøl. Avdeling for Strategi 
og miljø, mars 1992. 13. Vegsystem til Ho
bøl - sammenligning med Gardermoen, 
Statens Vegvesen, mars 1992.) 
St.prp. 90 (1991-92), ref. S.tid. 3532 (1991-
92), Innst. S. l, S.tid. 49-123 (8.10.92). 
( 4 forslag, hvorav 2 ikke bifalt. 2 forslag, 
henholdsvis om delt løsning og om utred
ning av Hobøl, trukket etter at innstillin
gen bifaltes med 96 mot 69 stemmer.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Tilleggsløyving på statsbudsjettet for 1992 
til regulerings- og prosjekteringsarbeid for 
hovudflyplass på Gardermoen. 
St.prp. 5, ref. S.tid. 144, Innst. S . 26, S.tid. 
766-768 (30.10.92). 
(Jf. forrige sak.) 

4. Norsk luftfartsplan 1993-97. 
St.meld. 47 (1991-92), ref. S.tid. 3769 (1991-
92), Innst. S. 36, S.tid. 1542-1560 (24.11.92). 
(4 forslag, hvorav l fra Magnus Stangeland 
pva. SV og Sp sendt Regjeringen - se RE
GJERINGEN OVERSENDT I.) 

5. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1992 for Ad
ministrasjon, Sivil luftfart, Vegformål, 

Jernbaneformål, Telekommunikasjonar 
og Statens teleforvaltning. (Statlig sivil 
trafikkflygerskole; Sivil luftfart - omdis
poneringer.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 67, 
S.tid. 2136-2138 (10.12.92). 

6.Nordland fylkesting sender uttalelse datert 
10. desember 1992 vedrørende Widerøes 
flåtefornyelsesplan. 
Ref. S.tid. 2379 (11.1.93), og vedlagt proto
kollen. 

7. Samtykke til ratifikasjon av en avtale om 
Apne Luftrom, undertegnet i Helsingfors 
24. mars 1992. 
(Vedlegg: l. Avtale om Åpne Luftrom. 2. 
Innhold.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 3295, Innst. S. 143, 
S.tid. 3870 (18.5.93). 

8. Redegjørelse av samferdselsministeren 
vedrørende forhandlingene om en samar
beidsavtale mellom SAS, KLM, Swissair 
og Austrian Airlines. 
S.tid. 4027-4031 (28.5.93) og vedlagt proto
kollen. 
(En representant fra hver partigruppe fikk 
anledning til korte merknader etter rede
gjørelsen.) 

9. Rammevilkåra for luftfartsselskapenes 
virksomhet. (samtykke til ratifikasjon, i 
det vesentlige i samsvar med de framlagte 
tekster, av l) Vedtak av 26. mars 1993 i Fel
leskomiteen opprettet ved Avtale av 30. ju
ni 1992 om sivil luftfart mellom Norge, 
Sverige og Det Europeiske Økonomiske 
Fellesskap, om tillegg til avtale av 30. juni 
1992 om sivil luftfart mellom Norge, Sveri
ge og Det Europeiske Økonomiske Felles
skap, og 2) Avtale om endring av avtale 30. 
juni 1992 om sivil luftfart mellom Norge, 
Sverige og Det Europeiske Økonomiske 
Fellesskap). 
(Vedlegg: 1.-2. Avtalene. 3. Forklarende 
notat om anvendelsen av Rådsforordning 
(EØF) nr. 2408/92 i forhold til regionale 
luftfartstjenester i Norge. 4. Nye rettsakter 
som foreslås inntatt i Vedlegg til Avtale. 5. 
Rådsforordning (EØF) nr. 2299/89 av 24. ju
li 1989 om regler for bruk av EDB-baserte 
reservasjonssystemer .) 
St.prp. 69, ref. S.tid. 3515, Innst. S. 199, 
S.tid. 4208-4223 (7.6.93). 
(5 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 2 og 3.) 

10. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1993 under 
Samferdselsdepartementet. (Forlenget 
prøvedrift til flyruten på Fagernes luft
havn, Leirin, foreløpig helikopterrute til 
Værøy.) 
St.prp. 80, ref. S.tid. 3892, Innst. S. 205, 
S.tid. 4224-4227 (7 .6.93). 
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11. Endret bevilgningsvedtak for 1993 for Si
vil luftfart. (Kap. 2450 Luftfartsverket, 
post 30 Flyplassanlegg, erstatning for 
grunnerverv og til Forsvaret.) 
St.prp. 94, ref. S.tid. 4227, Innst. S . 216, 
S.tid. 4436 (11.6.93). 

IU. Spørsmål: 
1. Sp.spm. fra Eva Finstad om flytting av fly 

fra flymuseet på Gardermoen før eier
spørsmålet til fly og flydeler er avklart, 
S.tid. 145-146 (14.10.92). 

2. Sp.spm. fra Eva Finstad om fornyet faglig 
vurdering av spørsmålet om flytting av 
flymuseet til Bodø, S.tid. 146- 147 
(14.10.92). 

3. Sp.spm. fra Lodve Solholm om at ein film 
som skader norsk sel- og kvalfangst og 
norsk fiskerinæring, vert vist på SAS sine 
utanlandsruter, S.tid. 2094-2095 (9.12.92). 

4. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om fusjon 
mellom SAS og Braathens SAFE og for
brukernes interesser, S.tid. 2461-2462 
(27 .1.93). 

5. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om utbedring av 
fem kortbaneflyplasser som ifølge rapport 
fra Widerøes Flyveselskap kommer i kate
gorien med stor sikkerhetsrisiko, S. tid. 
2466-2467 (27 .1.93). 

6. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om følger av en 
eventuell fusjon mellom SAS og andre eu
ropeiske flyselskaper, S. tid. 2893-2894 
(24.2.93). 

7. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om nærmere 
samarbeid eller fusjon mellom SAS og 
Braathens SAFE, og verdien av å opprett
holde et flyselskap med norsk eierskap og 
Norge som hovedmarked, S .tid. 2894-2895 
(24.2.93). 

8. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at ho
vedverneombudet fikk stengt kontrolltår
net på Rygge flystasjon, og en tilfredsstil
lende utbyggingsløsning, S.tid. 2921-2922 
(10.3.93). 

9. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å vurdere 
flytting av Forsvarets spesialkommando 
til Vatneleiren, i nærhet av oljeinstallasjo
nene i Nordsjøen, S.tid. 3051 (24.3.93). 

10. Sp.spm. fra Anne Aakervik om å redusere 
støyplagene for folk i Oslo-området ve~ å 
øke utskiftingstakten i flyflåten, S.bd. 
3185 (31.3.93). 

11. Sp.spm. fra Eva Finstad om museumssta
tus for Forsvarets flysamling i Norsk Luft
fartssenter Bodø A/S, S. tid. 4004- 4005 
(26 .5.93). 

12. Sp.spm. fra Eva Finstad om forbudet mot 
nyetablering i støysone 4 og grunnlaget 
for etablering av Norsk Luftfartssenter Bo
dø AlS, S.tid. 4005-4006 (26.5.93). 

IV. Lovsaker: 
1. Lov om endringer i luftfartslovgivningen 

som følge av EØS-avtalen. (Forskrifts
hjemler for priser og rutevilkår.) 
Ot.prp. 74 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 10, O.tid. 53-57 (30.10.92), 
Besl. O. 7, L.tid. 4 (4.11.92). Lov av 20. no
vember 1992. 

2. Endringar i lov om endringer i luftfart
slovgivningen som følge av EØS-avtalen. 
(Dato for opphevelse av luftfartsavtale 
mellom Norge, Sverige og EF.) 
Ot.prp. 81 , ref. O.tid. 645, Innst. O. 124, 
O.tid. 875 (2.6.93), Besl. O. 134, L.tid. 77 
(9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(Jf. neste sak og Il, 9.) 

3. Endring i lov 16. desember 1960 nr. l om 
luftfart. (Revisjon av luftfartsloven.) 
(Vedlegg: l. Rådsforordning (EØF) nr. 95/ 
93 av 18.1.93 om felles regler for fordeling 
av tidsluker på lufthavnene i EF. 2. EFs 
luftfartspakke 3. 3. (EØF) nr. 3922/91 av 
16.12.91 om harmonisering av tekniske 
krav og administrative fremgangsmåter i 
sivil luftfart. 4. Rådsdirektiv (91/670/EØF) 
av 16.12.91 om gjensidig godkjenning av 
personsertifikater for å utøve funksjoner i 
sivil luftfart. 5. (EØF) nr. 2299/89 av 24.7.89 
om regler for bruk av edb-baserte reserva
sjonstjenester. Jf. NOU 1991:18 Revisjon 
av luftfartsloven. Leder Stein Øxseth.) 
Ot.prp. 84, ref. O.tid. 645, Innst. O. 123, 
O.tid. 875-908 (2.6.93), Besl. O. 135, L.tid. 78 
(9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(Jf. forrige sak og Il, 9.) 
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LÆREMIDLER 

Omfatter bl.a.: Lærebøker, læreboknormaler, undervisningsmateriell. 
Se også: LÆRERE, UTDANNING 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7 .12.89). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utdannings- og forsk
ningsdepa rtementet. 

Budsjett-kap.: 
230 Rammetilskudd til grunnskoleun

dervisning 
269 Andre tiltak i skoleverket 

(l forslag fra Siri Frost Sterri pva. H, FrP, 
KrF og Sp, bifalt.) 

239 Andre formdl i den videregdende 
skole 

249 Andre tiltak i skoleverket 

Il. Alminnelige saker: Budsjett-innst. S . 12, S.tid. 1699-1796 
(13.12.90). 
Budsjett-kap.: 

220 Rammetilskudd til grunnskoleun
dervisning 

l. Interp. fra Theo Koritzinsky om læreboksi
tuasjonen i skolen. 

229 Andre formål i grunnskolen 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1623-1717 
(5.12.91). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet. Budsjett-innst. 
S. 12, S.tid. 1842-1932 (3.12.92). 

24 

S.tid. 2987-3000 (16.4.91). 
(2 forslag fra Theo Koritzinsky og Wenche 
Lyngholm pva. SV, sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT l.) 

Budsjett-kap.: 
220 Rammetilskudd til grunnskoleun

deroisning 
229 Andre formdl i grunnskolen 
239 Andre formdl i den videregdende 

skole 
249 Andre tiltak i skoleverket 

Budsjett-kap.: 
201 3201 Nasjonalt læremiddelsenter 
220 Rammetilskudd til grunnskoleun

deroisning 
229 Andre formdl i grunnskolen 
239 Andre formdl i den videregdende 

skole 
249 Andre tiltak i skoleverket 
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LÆRERE 

Omfatter bl.a.: Etterutdanning, lærerkompetanse, lærermangel, lærerutdanningsloven, virke
middelordningen i Nord-Norge. 
Se også: GRUNNSKOLE, HØGRE UTDANNING, HØGSKOLER, LÆREMIDLER, PRIVAT
SKOLER, SPESIALSKOLER, UNIVERSITET, UTDANNING, VIDEREGÅENDE SKOLER, 
VOKSENOPPLÆRING 

1989-90 
Il. Alminnelige saker: 

l. Særtiltak for å betre lærarstoda i grunn
skolen i grisgrendte strok. 
St.prp. 2, ref. S .tid. 72, Innst. S. 20, S.tid. 
371-372 (15 .11 .89). 

2. Særtiltak for å betre lærarstoda i grunn
skolen i grisgrendte strok . 
St.prp. 86, ref. S.tid. 3339, Innst. S . 163, 
S .tid. 3451- 3452 (14 .5.90). 

3. Forslag fra Jan Simonsen om å gi arbeids
giveransvaret for skolesektoren til kom
muner og fylkeskommuner. 
Dok. 8:13, ref. S.tid. 2283, Innst. S. 201 , 
S.tid. 3874- 3878 (5 .6.90). 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

4. Forslag fra Wenche Lyngholm og Theo 
Kori tzinsky om å be Regjeringen legge 
spørsmålet om hvem som skal ha forhand
lingsansvaret for undervisningspersona
let fram for Stortinget. 
{Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 30. mai 
1990 fra kirke- og undervisningskomi
teen.) 
Dok. 8:12, ref. S.tid. 2241, Innst. S. 202, 
S .tid. 3874- 3878 {5.6.90) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

5. Lærerutdanning ved høgskoler og univer
sitet. 
(Særskilt vedlegg: l. NOU 1988:28 Med vi
ten og vilje. Leder Gudmund Hernes . 2. 
NOU 1988: 32 For et lærerrikt samfunn. 
Leder Ole-Jørgen Johannessen.) 
St.meld. 53, ref. S.tid. 3914, Innst. S. 257 
(ikke-beh.), S.tid . 4387 (14.6.90). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kirsti Kolle Grøndahl om vi

dereføring av forsøket med utvidet ar
beidstid for lærere i Os kommune, S .tid. 
2517-2518 (7 .3.90). 

2. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om øking i 
utdannelseskapasiteten ved førskolelærer
studiet, S .tid. 3941-3942 (6.6 .90). 

3. Sp.spm. fra Thomas Bartholdsen om be
handling av saker der ansatte i skoleverket 
har begått seksuelle overgrep mot barn, 
S.tid. 3944 (6 .6.90). 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Utdannings- og forsk
ningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1699-1796 
(13.12.90). 
Budsjett-kap.: 

246 Etterutdanning av lærere 

Il. Alminnelige saker: 
l. Lærerutdanning ved høgskoler og univer

sitet. 
(Særskilt vedlegg: l. NOU 1988: 28 Med vi
ten og vilje. Leder Gudmund Hernes . 2. 
NOU 1988: 32 For et lærerrikt samfunn. 
Leder Ole-Jørgen Johannessen.) 
St.meld. 53 (1989-90) , ref. S .tid. 3914 (1989-
90). 
(Trukket tilbake ved St.meld. 24.) 
(Jf. sak 5.) 
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2. Tilbaketrekking av St.meld. nr. 53 (1989-
90) om lærerutdanning ved høgskoler og 
universitet. 
St.meld. 24, ref. S.tid. 699, Innst. S . 38, 
S.tid. 770 (27.11.90). 

3. Virkemidler for skoleverket i Nord-Norge 
og Finnmark ~om egen utdanningsregion 
m.v. (Studiepermisjoner med lønn; peda
gogiske styrkingstiltak; styrkingstiltak på 
det samiske utdanningsområdet; flytte
godtgjøring; lønnstillegg i den videregå
ende skole.) 
St.prp. 54, ref. S .tid. 2885, Innst. S . 142, 
S.tid. 3421- 3429 (24.5.91). 

4. Særtiltak for å betre lærarstoda i grunn
skolen i grisgrendte strok . 
St.prp. 72, ref. S.tid. 3135, Innst. S . 146, 
S.tid. 3429 (24.5.91). 

5. Høgre utdanning. Fra visjon til virke. (4 
års allmennlærerutdanning; l-årig peda
gogisk seminar.) 

(Vedlegg: Arbeidsnotat fra NAVFs utred
ningsinstitutt: Framskriving av bestanden 
av personer med ulike typer høyere utdan
ning. Vedlegg til innst.: Brev av 24.4.91 fra 
Høyres fraksjon i komiteen til statsråd 
Gudmund Hernes og svarbrev av 14.5.91 
vedr. studiefinansieringen- økning av sti
pendandelen. Jf. NOU 1988: 28 Med viten 
og vilje. Leder Gudmund Hernes.) 
St.meld. 40, ref. S.tid. 3083, Innst. S. 230, 
S .tid. 4145- 4200 (18.6.91). 
( 4 forslag, hvorav 2 fra SV - ikke bifalt, 2 
fra Siri Frost Sterri pva. H og FrP- hvorav 
l ikke bifalt og l sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Sylvia Kristin Brustad om sti

mulans til mindre gjennomtrekk i førsko
lelæreryrket, S.tid. 3074 (17 .4.91). 

1991-92 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forsknings departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1623-1717 
(5 .12.91). 
Budsjett-kap.: 

228 Forskning, utvikling og etterut
danning i grunnskolen 

238 3238 Utviklingsarbeid og etterutdan
ning for lærere i videregdende 
opplæring 

U. Alminnelige saker: 
l. Avvikling av særtiltak for å betre lærarsto

da i grunnskolen i grisgrendte strok. 
St.prp. 56, ref. S .tid. 2758, Innst. S . 130, 
S.tid. 3325- 3327 (28.4.92). 
(Komiteen si innsiilling om at kommuna
ne etter søknad, kan bruke ordninga med 
antesipert tjenesteansiennitet - vart en
stemmig vedteken.) 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forsknings departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1842-1932 
(3 .12.92). 
Budsjett-kap.: 

228 Forskning, utvikling og etterut
danning i grunnskolen 

238 3238 Utviklingsarbeid og etterutdan
ning for lærere i videregdende 
opplæring 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1993 un

der kapitler administrert av Kirke-, utdan-

nings- og forskningsdepartementet. (Om
disponeringer for styrking av utviklings
arbeid og etterutdanning for lærere og 
mulighet for alle fylkeskommuner til å 
starte oppfølgingstjeneste i 1993- Reform 
'94.) 
St.prp. 73, ref. S.tid. 3515, Innst. S. 180, 
S.tid. 4025-4026 (27.5.93). 

2. Virkemidler for skoleverket i Nord-Norge 
m. v. (Studiepermisjoner med lønn i 
grunnskolen, faglige og pedagogiske ut
viklings- og styrkingstiltak, det samiske 
utdanningsområdet, overføring av Sam
ordningsutvalgets oppgaver til Statens ut
danningskontor i Finnmark, lønnstillegg 
for lærere i grunnskolen, flyttegodtgjø
ring.) 
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St.prp. 45, ref. S.tid. 2951, Innst. S. 239, 
S.tid. 4702-4707 (17 .6.93). 
(3 forslag fra H, FrP, KrF, Sp og Finn Tho
resen bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om problem 

som følgjer av at den nye arbeidsavtalen 
mellom staten og lærarorganisasjonane 
gjeld frå 1.1.94, midt i skuleåret, S.tid. 
3725-3726 (12.5.93). 
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Omfatter bl.a.: Inntektsoppgjør, inntektsregulerings- loven, likelønn, lønnsgarantiloven lønn
skrav ved konkurs, lønnsnemnd, lønnsplikt under permittering, lønnsstopp, permitteringsloven, 
Riksmeklingsmannen, Rikslønnsnemnda, tariffavtaler. 
Se også: ARBEIDSLIV, ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSVILKÅR, FERIE, SYSSELSETTING 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S . 5, S .tid. 857-967 
(28.11.89). 
Budsjett-kap.: 
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved 

konkurs m.v. 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer under Kommunal- og arbeids

departementets budsjett for 1989. (Kap. 
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved kon- · 
kurs.) 
St.prp. 42 , ref. S.tid. 967, Innst. S . 67, S.tid. 
1734- 1735 (18.12.89). 

2. Forslag fra Jan Simonsen om å gi arbeids
giveransvaret for skolesektoren til kom
muner og fylkeskommuner. 
Dok. 8:13, ref. S .tid. 2283, Innst. S. 201, 
S.tid. 3874- 3878 (5.6.90). 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Forslag fra Wenche Lyngholm og Theo 
Koritzinsky om å be Regjeringen legge 
spørsmålet om hvem som skal ha forhand
lingsansvaret for undervisningspersona
let fram for Stortinget. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 30. mai 
1990 fra kirke- og undervisningskomi
teen.) 
Dok. 8:12, ref. S.tid. 2241, Innst. S . 202, 
S .tid. 3874- 3878 (5.6.90) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

4. Lønnsregulering for de offentlige tjeneste
menn m.fl. (og regulering av statspensjo
nene.) 
(Vedlegg: Riksmeklingsmannens møte
bok. Vedlegg til innst.: l. Brev av 8.6.90 fra 
Arbeids- og administrasjonsdepartemen-

tet, statsråden, til Stortingets president
skap om uravstemmingen blant hoved
sammenslutningene og Norsk Lærerlags 
medlemmer. 2. Brev av 5.6.90 fra Stortin
gets administrasjon til komiteen om endr. 
hev. under kap. 41 Stortinget.) 
St.prp. 109, ref. S .tid. 3658, Innst. S . 248, 
S .tid. 4384- 4385 (14.6.90). 

5. Regulering av lønningene til Høyesteretts 
medlemmer. 
Innst. S. 254, S.tid. 4455 (15.6.90). 

6. Forslag fra Erik Solheim og Lisbeth Ho
land om etterlønn for statsrdder og stor
tingsrepresentanter. 
Dok. 8:33, ref. S.tid. 2637, Innst. S . 267 (ik
ke-beh), S.tid. 4616 (25.9.90). 

m . SpørsmAI: 
l. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om utbeta

ling av lønn til arbeidsfolk ved Fosdalen 
Bergverk, S.tid. 971-972 (29.11.89). 

2. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om å leg
ge fram en handlingsplan mot arbeidsløs
heten før lønnsoppgjøret starter, S .tid. 
2067-2068 (17 .1.90). 

3. Sp.spm. fra Ashild Hauan om arbeids- og 
administrasjonsministerens råd til lavt
lønte kvinner om å finne seg mer lønnsom
me yrker, S.tid. 2466-2467 (21.2.90). 

4. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om tiltak 
for å heve lønnsnivået for lavtlønte kvin
ner i offentlig sektor, S. tid. 2467-2469 
(21.2.90). 

5. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om store 
lønnstillegg til høytlønte og skattelettelser 
som skulle motvirke dette, S. tid. 2585-
2586 (14.3.90). 

6. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om rederiet 
A/S Borgestad i Porsgrunn som vil dele ut 
15 % aksjeutbytte, og om dette er i strid 
med lønnsloven, S.tid. 2608-2G09 (14.3.90). 

7. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om tiltak 
for å skape lavere rentenivd. i tråd med for-
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utsetningen for årets lønnsoppgjør, S .tid. 
3318-3319 (2.5.90). 

8. Sp.spm. fra Erik Solheim om heltidspoliti
kere og toppledere i næringslivet som får 
store lønnstillegg og om dette er i tråd med 
Regjeringens moderasjonslinje og årets 
lønnsoppgjør, S .tid. 3915-3916 (6.6 .90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønns

plikt under permittering. 
Ot.prp. 67, ref. O. tid. 182, Innst. O. 65, O.tid. 
340-346 (7.6.90), Besl. O. 69, L.tid. 27 
(13.6.90). Lov av 15. juni 1990. 
(2 forslag fra FrP - ikke bifalt.) 

1990-91 
l . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1475-1570 
(10.12.90). 
Budsjett-kap.: 
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved 

konkurs m.v. 
(l forslag fra H sendt Regjeringen- se RE
GJERINGEN OVERSENDT l .) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1991 i for

bindelse med indeksoppgjørene januar 
1991 m.v. (Administrativ fastsettelse av 
lønns- og andre tilsettingsvilkår for ledere 
i staten, eget lønnssystem for dommere, 
indeksoppgjør for pensjonister, tillegg til 
jordbruksavtalen 1990-92 .) 
(Vedlegg: 1.-2. Protokoll, møte i Arbeidsgi
veravdelingen 11. og 13. januar 1990, på 
grunnlag av indeksklausulen i gjeldende 
hovedtariffavtale. 3. Protokoll fra forhand
lingsmøte mellom statens og jordbrukets 
forhandlingsutvalg 16. januar 1991. 4. Pro
tokoll fra forhandlings-/drøftingsmøtet 
mellom Staten på den ene side og FFO, 
NPF og LO på den annen side. 5. Tabell
minstepensjon for enslige og ektepar og 
grunnbeløpet. Endring i realverdi, 1970-
1990.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 2097, Innst. S . 98, 
S .tid. 2630- 2664 (7 .3.91). 
(5 forslag- ingen bifalt.) 

2. Lønnsregulering for de offentlige tjeneste
menn m .fl . (Nytt lønnssystem; regulering 
av statspensjonene.) 
(Vedlegg: Protokoll fra forhandlingene. 
Særskilt vedlegg: NOU 1990:32 Statens 
lønnskomite av 1988. Leder: Berit Fos
heim.) 
St.prp. 75, ref. S.tid. 3253, Innst. S . 161, 
S.tid. 3689 (4 .6.91). 

3. Forslag fra Børre Rønningen og Erik Sol
heim om permitteringsloven. 
Dok. 8:26, ref. S.tid. 2683, lnnst. S. 189, 
S .tid. 3971-3979 (11.6.91). 

(l forslag fra KrF, Sp og SV - ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 2.) 

4. Regulering av lønningene til Høyesteretts 
medlemmer m.v. og om nedsettelse av en 
kommisjon for å vurdere lønningene til Re
gjeringens og Stortingets medlemmer. (Re
gulering av lønningene til Regjeringens 
medlemmer og til Stortingets ombuds
mann for forvaltningen.) 
(Vedlegg: l. Brev fra Den Norske Dom
merforening til Stortingets presidentskap, 
datert 4. mars 1991. 2. Brev fra Den Norske 
Advokatforening til Stortingets president
skap, datert 5. mars 1991.) 
Innst. S. 194, S.tid. 4138-4143 (17 .6.91). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

5. Forslag fra Erik Solheim og Lisbeth Ho
land om etterlønn for statsråder og stor
tingsrepresentanter. 
Dok. 8:33 (1989-90), ref. S.tid. 2637 (1989-
90), Innst. S. 217 (ikke-beh.), S .tid. 4143 
(17 .6.91). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marit Nybakk om å sikre at 

lov om lønnsplikt under permittering ikke 
blir misbrukt og fører til oppsigelser, 
S .tid. 207-208 (17 .10.90). 

2. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om lønnsni
vået for byråder i Oslo, som ligger 80 000 
kr over nivået for stortingsrepresentanter, 
S.tid. 705-706 (21.11.90). 

3. Sp.spm. fra Pål Atle Skjervengen om Oslo 
bystyres vedtak om å heve lederlønninge
ne i kommunen, S.tid. 2344-2345 (13.2.91). 

4. Sp.spm. fra Karita Bekkemellem om sik
ring av at arbeidsmarkedsbedriftene kan 
delta i indeksreguleringen i forbindelse 
med tariffoppgjøret for 1990, S .tid. 2693-
2694 (13.3 .91). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22om 

lønnsplikt under permittering. (Arbeidsgi
vers lønnsplikt overfor arbeidstakere som 
har gått permittert fra før lovens ikrafttre
den.) 
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Ot.prp. 26, ref. O.tid. 301, Innst. O. 34, O.tid. 
307-311 (14.3.91), Besl. O. 41, L.tid. 17-18 
(21.3 .91). Lov av 22 . mars 1991. 
(l forslag i Odelsting og Lagting - ikke bi
falt.) 

2. Endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønns
plikt under permittering. (Midlertidig ut-

Lønn 

videlse av lønnspliktperioden til20 uker.) 
Ot.prp. 63, ref. O. tid. 418, lnnst. O. 77, O. tid. 
614-615 (11.6.91), Besl. O. 76, L .tid. 32 
(17 .6.91). Lov av 20. juni 1991. 
(l forslag fra KrF, Sp og SV i Odelsting og 
Lagting ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 3.) 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S . 5, S .tid. 1305-1396 
(28.11.91). 
Budsjett-kap.: 
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved 

konkurs m.v. 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger under program

områdene 29. Sosiale formål, 30. Helse
vern og 33. Arbeidsliv i statsbudsjettet for 
terminen 1991. (Kap. 2541 Dagpenger og 
kap. 2542 Statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs.) 
St.prp. 31, ref. S .tid. 846, Innst. S . 46, S .tid. 
1772 (9.1~ .91). 

2. Forslag fra Carl I. Hagen og Jan Erik FAne 
om å be Regjeringen fastsette som målset
ning for lønnsoppgjøret i offentlig sektor 
en forlengelse av eksisterende tariffavtaler 
i ett år. 
Dok. 8:12, ref. S .tid. 2607, lnnst. S. 109, 
S.tid. 3012- 3027 (31.3.92). 
(Forslaget ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Britt Barkestad pva. SV, KrF 
og SP oversendt fra Odelstinget 15. juni 
1992: «Stortinget ber Regjeringen fremme 
forslag om at lov av 6. mai 1988 om lønns
plikt under permittering, midlertidig trer 
ut av kraft.)) 
S.tid. 4358-4359 (19.6.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

4. Lønnsregulering for offentlige tjeneste
mennm.fl. 
(Vedlegg: l . Riksmeklingsmannens møte
bok: Tariffrevisjonen 1992. 2. Hovedtariff
avtalen i Staten pr. l. mai 1992 - 30. april 
1994. 3. Hovedtariffoppgjøret pr. l. mai 
1992 - Forhandlingssteder for lokale for
handlinger. 4. Lønnsregulativets fellesbe
stemmelser. 5. Brev av 26. mai 1992 fra Ar
beids- og administrasjonsdep. til Statstje
nestemannskartellet, Akademikernes Fel
lesorganisasjon, Yrkesorganisasjonenes 
Sentralforbund - Seksjon Stat, Norges 

Lærerlag. 6. Brev av 9. april1992 fraStats
ministeren til Landsorganisasjonen i Nor
ge v/Hågensen. Brev av 24. april 1992 fra 
Finans- og Tolldep. til Riksmeklingsman
nen. Brev av 30. april1992 fra Arbeids- og 
administrasjonsdep. til Yrkesorganisasjo
nenes Sentralforbund, Akademikemes 
Fellesorganisasjon, Statstjenestemanns
kartellet, Norsk Lærerlag.) 
St.prp. 114, ref. S.tid. 4043, Innst. S. 236, 
S .tid. 4359- 4361 (19.6 .92). 

5. Forslag fra Carl I. Hagen pva. FrP. over
sendt fra Odelstinget 18. juni 1992: «Stor
tinget ber Regjeringen 
fremme en melding om streikerett, bruk av 
tvungen lønnsnemnd, og Norges forhold til 
ILO-konvensjonene 87, 98 og 154.» 
S.tid. 4458-4459 (19.6.92) og trukket tilba
ke. 
(Jf. IV, 4.) 

6. Forslag fra Carl I. Hagen pva. FrP. over
sendt fra Odelstinget 18. juni 1992: «Stor
tinget ber Regjeringen avstå fra å fremme 
forslag om tvungen lønnsnemnd i arbeids
konflikter med mindre konflikten medfø
rer en klar og øyeblikkelig trussel for liv, 
personlig sikkerhet eller helse for hele el
ler deler av befolkningen.» 
S.tid. 4459 (19.6.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

7. Forslag fra Erik Solheim og Lisbeth Ho
land om etterlønn for statsråder og stor
tingsrepresentanter. 
Dok. 8:33 (1989-90), ref. S.tid. 2637 (1989-
90), og ikke behandlet av dette Storting. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om arbeids

og administrasjonsministeren si utsegn 
om at tilsette bør gå ned i løn for å berge 
arbeidsplassar og om dette er i tråd med 
Regjeringa sin politikk, S.tid. 931-932 
(20.11.91). 

2. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om arbeids
og administrasjonsministerens uttalelse 
om at ansatte bør gå ned i lønn for å redde 
arbeidsplasser, og å forhindre at dette 



Lønn - 376-

rammer lavtlønnsgrupper, S.tid. 932-933 
(20.11.91). 

3. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om arbeids- og 
administrasjonsministerens uttalelse om 
at ansatte bør gå ned i lønn for å redde ar
beidsplasser, og ut fra dette anbefaling av 
bedriftsvise oppgjør, S. tid. 933-935 
(20.11.91). 

4. Sp.spm. fra Erna Solberg om drøfting med 
arbeidstakerorganisasjonene slik at spørs
mål om lik arbeidstid kan tas opp i tarif
foppgjøret, S.tid. 2314-2315 (5 .2.92). 

5. Sp.spm. fra Jon Lilletun om lov om lønns
plikt under permittering som fører til at 
mange blir oppsagt i stedet for permittert, 
S .tid. 2611-2612 (19.2.92). 

6. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde, framsatt av 
Erik Solheim om hemmeligholdelse av 
statsansatte topplederes lønn, selv om det
te ikke går inn under offentlighetslovens 
regler for taushetsplikt, S . tid. 2937-2938 
(25.3 .92). 

7. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om ledere for 
særskilte etterforskningsorganer i politi
saker som har nedlagt sin virksomhet 
grunnet arbeidsforhold og lønnsbetingel
ser, S. tid. 2938-2939 (25 .3.92). 

8. Sp.spm. fra Erik Solheim om Regjeringens 
framtidige samarbeid med NHO etter av
sløringene om frynsegoder og gylne fall
skjermer, S.tid. 3686-3687 (20 .5.92). 

9. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om manglen
de informasjon fra Statoils styreformann 
til de øvrige styremedlemmene i saken om 
Arve Johnsens «fallskjerm», S .tid. 3770-
3771 (27 .5.92). 

10. Sp.spm. fra Børre Rønningen om general
forsamlinga i Statoil vil ta initiativ til å re
forhandle pensjonsordninga til den tidle
gare direktøren, S.tid. 3771-3772 (27 .5.92). 

11. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om modera
sjon for styrehonorar i norske storselskap, 
som har stege med 59 % på tre år, S.tid. 
3776-3777 (27 .5.92). 

12. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om bruk av 
Landbrukssamvirkets midler til høye 
lønninger og fallskjermer til toppledere, 
S.tid. 3777-3778 (27 .5.92). 

13. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om offentliggjø
ring av styrehonorarene i SAS, S.tid. 3786 
(27 .5.92). 

14. Sp.spm. fra Finn Thoresen om avtaler om 
solid etterlønn til direktører i Ol.rsystemet, 
S.tid. 3798-3799 (27 .5.92). 

15. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om sentral
banksjefens oppfordring til moderasjon, 
samtidig som hans lønn er økt med 60 %, 
S.tid. 3801-3802 (27 .5.92). 

16. Sp.spm. fra Paul Chaffey om full offentlig
het omkring lønninger og honorarer i Nor
ges Eksportråd, S .tid. 3802-3803 (27 .5.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lønnsgarantiordningen m.m. 

(endringer i lønnsgarantiloven, konkurslo
ven og dekningsloven). (Bedret kontroll 
med avviklingen av insolvente virksomhe
ter for å hindre spekulasjoner mot lønns
garantiordningen; administrative forenk
linger.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 6.3.92 fra Kom
munaldepartementet til kommunal- og 
miljøvernkomiteen.) 
Ot.prp. 27 , ref. O. tid . 216, Innst. O. 44, O. tid. 
415-421 (31.3 .92), Besl. O. 69, L .tid. 43 
(9 .4.92). Lov av 10. april 1992. 
(l forslag i Odelstinget- ikke bifalt.) 

2. Lov om lønnsnemndsbehandling av tvis
ten mellom Det norske maskinistforbund 
og Rederienes Landsfo·rening (NHO) i for
bindelse med tariffrevisjonen våren 1992. 
Ot.prp. 92, ref. O.tid. 569, Innst. O. 74, O.tid. 
714-717 (4.6.92), Besl. O. 95, L.tid. 61-62 
(11.6.92). Lov av 12. juni 1992. 
(l forslag i Lagtinget fra Jens Marcussen 
pva. FrP og SV- ikke bifalt.) 

3. Endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønns
plikt under permittering. (Utvidelse av pe
rioden uten lønnsplikt til26 uker.) 
Ot.prp. 87, ref. O.tid. 621 , Innst. O. 85, O.tid. 
890-893 (15.6.92), Besl. O. 110, L.tid. 69 
(19.6.92). Lov av 26. juni 1992. 
(l forslag fra SV, KrF og Sp sendt Stortin
get (ikke bifalt).) 
(Jf. Il, 3.) 

4. Lov om lønnsnemndbehandling av ar
beidstvisten i kommunesektoren i forbin
delse med tariffrevisjonen pr. l. mai 1992. 
Ot.prp. 95, ref. O.tid . 994, Innst. O. 94, O.tid. 
995-1006 (19.6.92), Besl. O. 130, L .tid. 74 
(22 .6.92). Lov av 26. juni 1992. 
(2 forslag fra FrP i Odelstinget sendt Stor
tinget (hvorav l trukket og l ikke bifalt). l 
forslag fra FrP og SV i Lagtinget- ikke bi
falt.) 
(Jf. Il, 5 og 6.) 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S .tid. 957-1013 
(4.11.92). 
Budsjett-kap.: 
2315 Lønnsoppgjør for offentlige tjenes

temenn 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap.: 
530 Arbeidstilsynet 

2542 Statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs m.v. 

n . Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger under program

områdene 29. Sosiale formål, 30. Helse
vern og 33. Arbeidsliv i statsbudsjettet for 
terminen 1992. (Kap. 2541 Dagpenger og 
kap. 2542 Statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 41 , 
S.tid. 1577-1615, 1662 (26.11.92). 

2. Forslag fra Erna Solberg om endring av 
aksjelovens § 11-12 slik at årsrapporten 
skal opplyse om «fallskjermer)). 
Dok. 8:5, ref. S.tid. 1472, Innst. S. 86, S.tid. 
2379 (11.1.93) og vedtatt sendt Regjeringen 
til utredning og uttalelse. 

3. Lønnsregulering for de offentlige tjeneste
menn m .fl. (Avtalefestet pensjonsordning 
(AFP) fra fylte 64 år.) 
(Vedlegg: Protokoll. Endringer i lønns
rammer. Pensjonsgivende variable til
legg.) 
St.prp. 79, ref. S .tid. 3892, Innst. S. 188, 
S.tid. 4136- 4138 (3.6 .93). 
(Jf. IV, 4.) 

4. Lønninger m.v. for stortingsrepresentan
ter og Regjeringens medlemmer. 
Innst. S. 190, S.tid. 4139-4141 (4.6.93). 
(Jf. neste sak.) 

5. Forslag fra Erik Solheim og Lisbeth Ho
land om etterlønn for statsråder og stor
tingsrepresentanter. 
Dok. 8:33 (1989-90), ref. S.tid. 2637 (1989-
90), Innst. S . 190, S .tid. 4139-4141 (4.6.93). 

DI. Spørsmål: 
L Sp.spm. fra Erik Solheim om tiltak for å 

stanse en utvikling med store lønnstillegg 

for ordførere, rådmenn og etatsjefer, som 
kan bidra til å undergrave vårens lønn
soppgjør, S .tid. 2762-2764 (17.2.93). 

2. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om størrelsen 
på honorarer til de tre styremedlemmene i 
UNI Storebrands administrasjonsstyre, 
S.tid. 2957-2959 (17.3.93). 

3. Sp.spm. fra Eilef A . Meland om Kreditkas
sens lønnsavtale med direktør Borger A . 
Lenth, S.tid. 3436-3438 (28.4.93). 

4. Sp.spm. fra Børre Rønningen om å rydde 
opp i lønsforhold og frynsegode for top
pleiarane i Hydro, S . tid. 3713-3714 
(12.5.93). 

5. Sp.spm. fra Børre Rønningen om ei mel
lombels oppheving av permitteringslova, 
S.tid. 3981-3982 (26.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om lønnsnemndbehandling av ar

beidstvisten mellom Privatansattes Felles
organisasjon/Tømmermålernes Landsfor
ening og Næringslivets Hovedorganisa
sjon i forbindelse med tariffrevisjonen pr. 
L mai 1992. 
Ot.prp. 10, ref. O.tid. 59, Innst. O. 29, O.tid. 
240-243 (2 .12.92), Besl. O. 29, L.tid. 11 
(8.12.92). Lov av 11. desember 1992. 

2. Lov om lønnsnemndsbehandling av ar
beidstvisten mellom Norske Sivilingeniø
rers Forening og Næringslivets Hovedor
ganisasjon i forbindelse med tariffrevisjo
nen pr. l. juli 1992. 
Ot.prp. 35, ref. O.tid. 397, Innst. O. 56, O. tid. 
415-417 (11.2.93), Besl. O. 70, L.tid. 33 
(16.2.93). Lov av 19. februar 1993. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

3. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler. 
(Likeverdige lønns· og arbeidsvilkår for 
utenlandske arbeidstakere i Norge - i for
bindelse med EØS.) 
(Vedlegg til innst.: 1.-15. Uttalelser fra di
verse fagforbund, fra LO, AF, YS, NHO og 
Prisdirektøren.) 
Ot.prp. 26, ref. O. tid. 263, Innst. O. 98, O. tid. 
656·684 (18.5.93), Besl. O. 101, L.tid. 62 
(25.5.93). Lov av 4. juni 1993. 
(4 forslag i Odelstinget, l i Lagtinget- in
gen bifalt.) 

4. Lov om avtalefestet pensjon for offentlige 
tjenestemenn m.fl. og lov om endring i lov 
av 28 . juli 1949 nr. 26om Statens Pensjons
kasse . 
Ot.prp. 98, ref. O.tid. 708, Innst. O. 114, 
O.tid. 909-910 (3.6.93), Besl. O. 136, L .tid. 78 
(9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 3.) 
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5. Endringer i lov 23. desember 1988 om 
statstilskott til ordninger for avtalefestet 
pensjon. (Privat sektor.) 
Ot.prp. 103, ref. O.tid. 708, Innst. O. 115, 

O.tid. 951 (3.6.93), Besl. O. 142, L.tid. 81 
(9.6.93). Lov av 18. juni 1993. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 3 og IV, 4.) 
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MASSEMEDIA 

Omfatter bl.a.: Aviser, dagspresse, pressestøtte, Statens Filmsentral, ukepresse. 
Se også: BffiLIOTEK OG LITTERATUR, KRINGKASTING, NORSK RIKSKRINGKASTING 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Næringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 570-629 
{20.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1520 4520 Pressestøtte og informasjonstiltak 
(l forslag fra Ingrid I. Willoch pva. H, KrF 
og Sp, bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S . 12, S.tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7.12.89). 
Budsjett-kap.: 
2478 5478 Statens Filmsentral 

n. Alminnelige saker: 
l. Stortingets Presselosje søker om adgang 

for sine medlemmer til Stortingets for
handlinger og dokumenter i sesjonen 1989-
90. 
Ref. S.tid. 50 (12.10.89), og innvilges. 

2. Forslag fra Magnar Sætre, Jan Erik Fåne 

og Kjellbjørg Lunde om å be Regjeringen 
fremxne en melding om pressestøtte. 
Dok. 8:47, ref. S.tid. 3793, Innst. S. 241, 
S.tid. 4235- 4240 (13.6.90). 
(Forslaget bifalt.) 

Ul. Spørsmål: 
l. Spørsmål ved møtets slutt fra Theo Korit

zinsky til kirke- og kulturministeren om 
departementets manglende oppfølging av 
Arbeidstilsynets pålegg om utbedring av 
ventilasjonsanlegget ved Statens filmsen
tral, S.tid. 3303- 3305 (27 .4.90). 

2. Sp.spm. fra Magnar Sætre om stortings
melding om pressestøtten. (Trukket tilba
ke), S.tid. 3329 (2.5.90). 

3. Sp.spm. fra Magnar Sætre om Regjerin
gen vil legge fram stortingsmelding om 
pressestøtten, S.tid. 3410-3411 (9.5.90). 

4. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om nedleg
ging av Statens Filmsentral og protester 
mot dette fra over 50 brukerorganisasjo
ner, S.tid. 3929-3930 (6.6.90). 

5. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om innstil
ling om eiertilhøva i dagspressa, og innfø
ring av eieravgrensingar for å hindre at 
store kjeder trugar den differensierte pres
sestrukturen, S.tid. 3938-3939 (6.6.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1002 
(30.11 .90). 
Budsjett-kap.: 

820 3820 Pressestøtte og informasjonstiltak 

(l forslag fra KrF om reduksjon i produk
sjonsstøtten -bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Kirke- og kulturdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S . 12, S .tid. 1699-1796 
(13.12.90). 
Budsjett-kap.: 
2478 Statens Filmsentral 
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11. Alminnelige saker: 
!.Pressestøtten. 

(Vedlegg: l. Sammendrag fra lønnsom
hetsutviklingen i avisene 1986-89. 2. Over
sikt over nye listeførte aviser og aviser 
som har gått inn i perioden 1969 til1990. 3. 
Forskrifter om produksjonstilskudd til 
dagsaviser. Særskilte vedlegg: l. NOU 
1988: 35 Samdistribusjon av aviser. Leder 
Magnar H. Enebakk. 2. NOU 1988: 36 Eier
forhold i dagspressen. Leder Gunnar Bo
dahl-Johansen. 3. Ti tester om pressestøt
te.) 

St.meld. 12, ref. S.tid. 31. 
(Trukket tilbake ved St.meld. 25.) 

2. Tilbaketrekking av St.meld. nr. 12 (1990-
91) om pressestøtten. 
St.meld. 25, ref. S.tid. 699, Innst. S. 37, 
S.tid. 769 (27.11.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Steinar Maribo om undersø

kelse av påstanden om at Arbeiderbladets 
styre har opptrådt i strid med aksjeloven, 
S.tid. 2347 (13.2.91). 

1991-92 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
Budsjett-kap.: 

334 Film- og mediaformå.l 
335 Pressestøtte 

Il. Alminnelige saker: 
l. Mediepolitisk redegjørelse av kulturminis

teren. (Kringkastingsreklame; alkoholre
klame i norske kabelnett; økonomisk ba
sis for allmennkringkasting; norsk fond 
for kino- og fjernsynsfilm; konsesjonsvil
kår for nærradio og lokalfjernsyn; tiltak 
mot voldsvideoer; dagspressen; mediee
tikk; eierkonsentrasjoner.) 
S.tid. 2424-2429 (11.2.92), S .tid. 2569-2605 
(debatt 14.2.92). 
(l forslag fra Theo Koritzinsky pva. SV, 
KrF og Sp sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Kringkasting og dagspresse 1990 m.v. (All
mennkringkasting; programråd for TV2; 
kabelspredning av utenlandske satellitt
sendinger med alkoholreklame; oriente
ring om NRKs virksomhet i 1990 og planer 
for kommende år; sponsing av kringkas-

tingsprogram; orientering om virksomhe
ten i pressen i 1990.) 
(Vedlegg: Utrykte vedlegg til St.meld. 26: 
Meldinger fra NRK og N ærkringkastings
nemnda.) 
St.meld. 26, ref. S.tid. 2185, lnnst. S. 94, 
S.tid. 2569- 2607 (14.2.92) . 
(5 forslag- ingen bifalt. Komiteens innstil
ling om kabelspredning av satellittfjern
syn (alkoholreklame) bifalt med 76 mot 30 
stemmer.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Interp. fra Fridtjof Frank Gundersen om 
skattemyndighetenes utlevering av opp
lysninger om enkeltpersoners ligning før 
klagebehandling. 
S.tid. 3507-3516 (12.5.92). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Finn Thoresen om administra

sjonen i OL-94 AlS og krav om åpenhet 
overfor pressen i tråd med offentlighetslo
ven, S.tid. 1615-1616 (4.12.91). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om den 
danske mediegiganten Gutenberghus' av
tale om overtakelse av kontroll med norsk 
ukepresse fra Orkla Media, S.tid. 2092-2093 
(8.1.92). 
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1992-93 

I. Budsjett-saker: 
1. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 12, S .tid. 1842-1932 
(3.12.92). 
Budsjett-kap.: 

334 Film- og mediaformdl 
335 Pressestøtte 

U. Alminnelige saker: 
l.Media i tida. 

(Vedlegg: l. Reklamemarkedets mulighe
ter for finansiering av massemediene. 2. 
Massemedia i kvardagen vår. 3. Sterke ak
tørar på mediemarknaden i Noreg. Sær
skilt vedlegg: NOU 1992: 14 Mål og midler 
i pressepolitikken. Leder Bjørn Larsen.) 
St.meld. 32, ref. S.tid. 3295, Innst. S. 223, 
S .tid. 4463-4501 (14.6.93). 
(26 forslag, hvorav 3 sendt Regjeringen, 
henholdsvis fra Tore A. Liltved pva. H, 
FrP og Finn Thoresen, fra Peter Angelsen 
pva. Sp og fra Jon Lilletun pva. KrF -se 
REGJERINGEN OVERSENDT I . Øvrige 
forslag ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per Risvik om tiltak for å hin

dre at media fdr kjennskap til at en person 
er politianmeldt og siktet, S .tid. 2689 
(10.2.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov om offentlighet i forvalt

ningen. (Regler om merinnsyn og klage
rett på avslag om innsyn, unntak for per
sonbilder i offentlige register.) 
Ot.prp. 100 (1991-92), ref. O.tid. 1065 (1991-
92), Innst. O. 37, O. tid. 318-324 (16.12.92) , 
Besl. O. 44, L.tid. 20 (21.12.92). Lov av 22. 
januar 1993. 
(2 forslag ikke bifalt.) 

2. Endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21om film 
og videogram. (Tekniske endringer som 
følge av sammenslåing av Statens film
kontroll og Videogramregisteret til Sta
tens filmtilsyn, og Statens filmsentral og 
Norsk filminstitutt til Det norske filmin
stitutt.) 
Ot.prp. 61 , ref. O.tid. 578, Innst. O. 81, O.tid. 
642-643 (4.5.93), Besl. O. 95, L.tid. 60 
(11.5.93). Lov av 11. juni 1993. 
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MENNESKERETTIGHETER 

Omfatter bl.a.: Amnesty International, apartheid, rasediskriminering, tortur, urbefolkningers 
rettigheter. 
Se også: EUROPARÅDET, FN, INTERNASJONAL RETT, UTENRIKSSAKER 

1989-90 
Il. Alminnelige saker: 

l. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. (EFTA/EF-prosessen, det inter
nasjonale miljøarbeidet.) 
S .tid. 1693-1701 (18.12.89), S.tid. 1950-2037 
(utenriksdebatt 4.1.90). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde, framsatt av 

Asbjørn Bjørnset om fire utlendingar som 
blei bringa inn etter ein aksjon i Bergen 
pga. hudfargen, og å få slutt på slike dis
kriminerande aksjonar, S .tid. 364 
(15.11.89). 

2. Sp.spm. fra Paul Chaffey om tiltak for å 
bruke vår bistand som et redskap for å 
bedre menneskerettssituasjonen i Kenya, 
S.tid. 697-698 (22.11.89). 

3. Sp.spm. fra Tave Kari Viken om de svært 
vanskelige forholdene for kurdere i Tyrkia 
vil bli lagt til grunn ved behandling av 
asylsøknad, S.tid. 708-709 (22.11.89). 

4. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om støtte til ar
beidet med å få slutt på forfølgelsen av et
niske tyrkere og utryddelse av muslimsk 
identitet i Bulgaria, S.tid. 2070-2071 
(17 .1.90). 

5. Sp.spm. fra Odd runn Pettersen om avskaf
felse av ordningen med grensepass for 
dem som bor nær grensa mellom Norge og 
Finland, S.tid. 2174 (24.1.90). 

6. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å påvirke re
gjeringen i India til å godta at organisasjo
ner som Amnesty International får etter
forske saker som er indre anliggender i In
dia, S.tid. 2194-2195 (31.1.90). 

7. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland, framsatt av 
Grete Knudsen om Radio Bergen som blir 
anmeldt for rasistiske utsagn, og å ivareta 
dei etiske reg lar som norsk lov trekkjer opp 
i høve til j1·amande kulturar, S .tid. 2312 
(7 .2.90). 

8. Sp.spm. fra Helen Bøsterud om at retten til 
frie valg tas inn i Helsinki-avtalens kapit
tel om sivile og politiske rettigheter, på 
KSSE-møtet i København, S.tid. 2927-
2928 (4.4.90). 

9. Sp.spm. fra Marit Nybakk om datteren til 
ANC Sør- Afrikas offisielle representant i 
Norge som ble utsatt for ydmykende be
handling på Fornebu, og tiltak for å hindre 
gjentagelse av slike episoder, S.tid. 3319-
3320 (2 .5.90). 

1990-91 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1199-1243 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 

191 Hjelp til flyktninger og menneske
rettigheter 

Il. Alminnelige saker: 
l. Norges deltakelse i De Forente Nasjoners 

44. ordinære Generalforsamling, gjenopp-

tatte sesjoner av FNs 43 . Generalforsam
ling, FNs Spesialsesjon, om apartheid, 
FNs 17. Spesialsesjon, om narkotika, og 
FNs 18. Spesialsesjon, om internasjonalt 
økonomisk samarbeid og utvikling. 
(Vedlegg: Rapport om Norges deltakelse.) 
St.meld. 62 (89-90), ref. S.tid. 31, Innst. S. 
36, S .tid. 1798-1801 (14.12.90). 

2. Endringar på statsbudsjettet for 1990 un
der kapittel administrerte av Utenriksde
partementet. (Kap. 191 Hjelp til flyktnin
ger og menneskerettigheter.) 
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St. prp. 17, ref. S.tid. 770, Innst. S . 64 , S.tid. 
1801- 1807 (14.12.90). 

3. Samtykke til ratifikasjon av tilleggsproto
koll nr. 9 til Den europeiske menneskeret
tighetskonvensjon, om individets rett til å 
bringe saker inn for Den europeiske men
neskerettighetsdomstol. 
(Vedlegg: Protokollen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 99, ref. S.tid. 3906 (10.6.91), og ved
tatt ikke behandlet av dette Storting. 

4. Samtykke til ratifikasjon av den andre til
leggsprotokoll om avskaffelse av døds
straff til Den lntemasjonale Konvensjon 
av 16. desember 1966 om sivile og politiske 
rettigheter. 
(Vedlegg: Den engelske tekst til protokol
len med oversettelse til norsk. 19 vedlegg 
trykt i innst. med uttalelser til saken. Inn
tatt i innst. uttalelser fra justiskomiteen og 
forsvarskomiteen.) 
St.prp. 37, ref. S.tid. 1571, lnnst. S . 233, 
S .tid. 4333-4361 (19.6.91). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

5. Grunnlovsforslag fremsatt på 135. ordent
lige Storting. - Forslag fra Kåre Gjønnes, 
Anne Enger Lahnstein og John Alvheim 
til ny § 95 a i Grunnloven. (Ukrenkelig 
menneskeverd.) 
Ref. S .tid. 4492 (20.6.91). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om kva 

Noreg kan gjere for å endre dei uverdige 
forholda ved barneinstitusjonar i Roma
nia, S .tid. 200-201 (17 .10.90). 

2. Sp.spm. fra Geir--Ketil Hansen, framsatt av 
Kristin Halvorsen om å få stoppet diskri
minering av mørkhudede ved en rekke 

restauranter Oslo, S.tid. 449-450 
(24.10.90). 

3. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om norsk hjelp 
til institusjonsbarn i Romania, S.tid. 525-
526 (14.11.90). 

4. Sp.spm. fra Jon Lilletun om å utnytte ledig 
kapasitet ved asylmottakene til jødiske 
flyktninger fra Sovjet, S. tid. 700-701 
(21.11.90). 

5 . Sp.spm. fra Svein Alsaker om økonomisk 
hjelp til Israel i forbindelse med den store 
flyktningstrømmen fra Sovjet, S .tid. 2005 
(9.1.91). 

6. Sp.spm. fra Helen Bøsterud om opprettel
se av et internasjonalt register over savne
de barn, S.tid. 2014 (9.1.91). 

7. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om behand
ling av menneskerettssituasjonen i Guate
mala under FN s menneskerettskommi
sjons sesjon i Geneve, S .tid. 2048 (16.1.91). 

8. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik, fram
satt av Jon Lilletun om tiltak for å styrke 
utviklingen mot mer demokrati og respekt 
for menneskerettigheter i Romania, S. tid. 
2341 (13.2.91). 

9. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om å vente 
med å sende tilbake rumenske asylsøkja
rar til den europeiske menneskerettsdele
gasjonen har avgitt sin rapport, S.tid. 3095-
3096 (24.4 .91). 

10. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om norsk 
reaksjon i forbindelse med overgrepene 
mot indianerbefolkningen i Guatemala, 
S .tid. 3256 (8.5.91). 

11. Sp.spm. fra Helga Haugen om tiltak for å 
forhindre at fargede personer diskrimine
res ved å bli nektet adgang til serverings
steder i Norge, S.tid. 3454 (29.5.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1096-1160 
(25.11.91). 
Budsjett-kap.: 

191 Hjelp til flyktninger og menneske
rettigheter 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til ratifikasjon av tilleggsproto

koll nr. 9 til Den europeiske menneskeret
tighetskonvensjon, om individets rett til å 
bringe saker inn for Den europeiske men
neskerettighetsdomstol. 
(Vedlegg: Protokollen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 

St.prp. 99 (1990-91), ref. S.tid. 32-33, Innst. 
S . 9, S. tid. 387 (4.11.91). 

2. Interp. fra Tove Kari Viken om det kurdis
ke folks situasjon. 
S .tid. 3109-3123 (2.4.92) . 
(l forslag fra SV om tyrkisk tilbakeleve
ring av utlånte Sidewinder-raketter - ikke 
bifalt.) 

3. Forslag fra Human-Etisk Forbund om en
dring i Grunnlovens§ 2, vedtatt til fremset
telse av Anneliese Dørum, Thor-Eirik Gul
brandsen, Theo Koritzinsky og Tora Aas
land Houg. (Opphevelse av statskirkeord
ningen og innarbeiding av menneskeret
tighetene.) 
Ref. S.tid. 3323 (10.4.92). 
(Jf. Dok. 12, forslag 3.) 
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4. Forslag utformet av utvalget til å vurdere 
innarbeiding av menneskerettighetskon
vensjoner i norsk rett, vedtatt til fremset
telse av Jørgen Kosmo, om ny bestemmel
se om menneskerettigheter eller folkerett i 
Grunnlovens § l annet og eventuelt tredje 
ledd, § l a, § 2 a, § 26 tredje ledd, § 91 a, § 95 
a eller§ 110 c. 
Ref. S.tid. 4539 (30.9.92). 
(Jf. Dok. 12, forslag 2.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om behandling i 

FN av menneskerettighetsbrudd i Iran, 
S.tid. 1285-1286 (27. Ll.91). 

2. Sp.spm. fra Laila Kaland om tiltak på det 

internasjonale plan for å stanse drap på 
gatebarn Brasil, S.tid. 1793-1794 
(11.12.91). 

3. Sp.spm. fra Sylvia Kristin Brustad, fram
satt av Eina". Olav Skogholt om praksis i 
forhold til asylsøkere fra Peru, på bak
grunn av Amnestys beskrivelse av forhol
dene i landet, S .tid. 1804-1805 (11.12.91). 

4. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om Antirasis
tisk Senters personregister over enkeltper
soner som begAr rasistiske overgrep, S.tid. 
2206-2207 (29.1.92). 

5. Sp.spm. fra Laila Kaland om nobelpris
vinneren A ung San Suu Kyis situasjon, og 
norsk støtte til de demokratiske kreftene i 
Burma, S.tid. 2930-2931 (25.3.92). 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1417-1472 
(23.11.92). 
Budsjett-kap.: 

191 Hjelp til flyktninger og menneske
rettigheter 

Il. Alminnelige saker: 
l . lnterp. fra Eirin Faldet om tiltak og/eller 

lovforbud mot organisasjoner med et klart 
rasistisk/nazistisk grunnsyn. 
S.tid. 2743-2759 (16.2.93). 

2. lnterp. fra Harald Ellefsen om Kinas kolo
nistyre i Tibet og det tibetanske folkets 
krav om menneskerettigheter, demokrati 
og selvbestemmelsesrett. 
S.tid. 2833-2849 (23.2.93). 
(2 forslag fra Harald Ellefsen pva. Inger 
Pedersen, Hans J. Røsjorde, Theo Korit
zinsky, Borghild Røyseland, Edvard 
Grimstad, Anders Aune og seg selv sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om Norges re

presentanter i Guatemala som har gitt ut-

trykk for at Norge støtter menneskerettig
hetsbrudd gjennomført av landets regje
ring, S.tid. 1239 (18.11.92). 

2. Sp.spm. fra Jon Lilletun om tiltak overfor 
regjeringen i Hanoi for å bidra til frie valg 
og respekt for menneskerettighetene i Viet
nam, S.tid. 3431-3432 (28.4.93). 

3. Sp.spm. fra Paul Ch!lffey om å bidra til økt 
internasjonalt press mot regjeringen i 
Iran, bl.a. pga. menceskerettighetssitua
sjonen i landet og atte:1tater mot eksilira
nere, S.tid. 3525-3526 (5.5.93). 

4. Sp.spm. fra Paul Chaffey om Norges stem
megivning i Verdensbanken for et vann
kraftprosjekt i Chile med skadevirkninger 
bl.a. for Mapuche-indianen"le, S.tid. 3'733-
3734 (12 .5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Solveig Sollie, Ragnhild Que

seth Haarstad og Lisbeth Holand om ef
fektivisering av lovhåndhevelsen av forbu
det i straffelovens § 135 a om forbud mot 
rasistisk propaganda m .v., og av forbudet 
i straffelovens § 349 a mot nektelse av va
rer og tjenester på rasistisk grunnlag m . v. 
Dok. 8:14, ref. O. tid. 393, Innst. O. 73, O.tid. 
590-599 (29.4.93) og vedtatt sendt Regjerin
gen til utredning og uttalelse. 
(l forslag om avvisning ikke bifalt.) 
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MERVERDIAVGIFT 

Omfatter bl.a.: Merverdiavgiftloven, momskompensasjon, omsetningsavgift, omsetningsloven. 
Se også: AVGIFTER, FINANSER, PRISER, SKATTER, STATSBUDSJETTET, SÆRAVGIF
TER, TOLL 

1989-90 

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

statsbudsjettet 1990. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1365-1430 
(6.12.89). 
Budsjett-kap.: 

5521 Merverdiavgift og investeringsav
gift m.v. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inge Staldvik, framsatt av 

Bjarne Mørk Eidem om nedsetting av om-

settingsavgifta på kjøtt i Nord- Norge, 
S.tid. 1659-1660 (13.12.89). 

2. Sp.spm. fra Inge Staldvik om økt omset
ningsavgift på sauekjøtt og eventuell virk
ning for det fremtidige saueholdet, S.tid. 
2048-2049 (10.1.90). 

3. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om utredning 
av et system med differensiert merverdi
avgift med lavere avgift på basismatvarer, 
S.tid. 2204-2205 (31.1.90). 

4. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om utvidelse 
av momssystemet til å omfatte moms på 
tjenester, S.tid. 3920-3921 (6.6.90). 

1990-91 

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

statsbudsjettet 1991. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Skatteligningen for 
inntektsåret 1988. 2. Oversikt over skatte
og avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. 13, S .tid. 1423-1474 
(7 .12.90). 
Budsjett-kap.: 

5521 Merverdiavgift og investeringsav
gift m.v. 

U. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Gunnar Berge og Sigbjørn 

Johnsen om tiltak for å redusere melkepri
sene fra l. november 1990. (Øking i subsi
diesatsene istedenfor Syse-regjeringens 
forslag om fritak for melkemoms.) 
Dok. 8:1, ref. S.tid. 408, lnnst. S. 14, S.tid. 
512-515 (8.11.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

25 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Steinar Maribo om redusert 

STU I-støtte til idrettsanlegg, og kompensa
sjon for dette ved refusjon av merverdiav
gift, som ved utleie til næringsvirksomhet, 
S. tid. 439-440 (24.10.90). 

2. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om likestil
ling av snescooter i reindriftsnæringen 
med andre driftsmidler i avgiftsmessig 
sammenheng, S.tid. 2509-2510 (20.2.91). 

3. Sp.spm. fra Karin Lian om fritak for mer
verdiavgift ved kjøp av apparater som ga
ver til sykehus, S.tid. 2910- 2911 (10 .4.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om 

merverdiavgift og visse særavgiftslover. 
(Endring av teknisk art i merverdiavgifts
loven; endringer av rentebestemmelsene i 
særavgiftslovene - tilbakebetaling av av
gift med renter.) 
Ot.prp. 18, ref. O. tid. 2Hi. lnnst. O. 30, O. tid. 
262-268 (21.2.91), Besl. O. 31 og 3.3, L. tid. 15 
(7.3.91). Lov av 22. mars 1991. 
(l forslag fra H, FrP og KrF- ikke bifalt.) 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Skattevedtak for 1991, unntatt § 8 skatte
begrensningsregelen, samt avgiftsvedtak 
for 1992 . 
(Vedlegg til St. prp. 1: 2. Oversikt over skat
te- og avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. 13, S .tid. 1398-1457 
(29.11.91). 
Budsjett-kap .: 

5521 Merverdiavgift og investeringsav
gift m.v. 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra finanskomiteen oversendt fra 

Odelstinget 16. desember 1991: «Stortin
get ber Regjeringen høre de berørte næ
ringsorganisasjonene før det fastsettes en 
generell grense for registrering i momsre
gisteret på kr 70 000. Stortinget ber Regje
ringen fremme en proposisjon om dette i 
løpet av vårsesjonen 1992.» 
S .tid. 1980 (19.12.91) og enstemmig bifalt. 
(Jf. IV, 2 og 3.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om moms/ri

tak for utenlandske NATO-styrker som 
kjøper varer til benyttelse under øvinger i 
Norge, S .tid . 1617-1618 (4.12 .91). 

2. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om private 
firmaer som konkurrerer med offentlige 
bedrifter, og taper fordi konkurrenten ofte 
slipper moms, S.tid. 2444-2445 (12 .2.92) . 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om 

merverdiavgift. (Lik momssats for elek
trisk kraft.) 
Ot .prp. 26, ref. O.tid. 191, Innst. O. 31, O.tid. 
207-213 (16.12.91), Besl. O. 31 , L .tid. 20-21 
(19.12.91). Lov av 20. desember 1991. 

2. Endringer i lov om skatt av formue og inn
tekt og lov om merverdiavgift. (Lettelser i 
skatte- og avgiftsvedtak for frivillige orga
nisasjoner.) 
(Vedlegg: Jf. NOU 1988: 17 Frivillige orga
nisasjoner. Leder Lars Korvald.) 
Ot.prp. 24, ref. O. tid. 191, Innst. O. 32, O.tid. 
214-216 (16 .12.91), Besl. O. 32, L .tid. 21 
(19.12.91). Lov av 10. januar 1992. 
(l forslag fra finanskomiteen sendt Stor
tinget og bifalt.) 
(Jf. Il, l og IV, 3.) 

3. Endring i lov om merverdiavgift. (Gene
rell registreringsgrense i momsregisteret 
på kr 30 000. Registreringsgrense for vel
dedige og allmennyttige institusjoner og 
organisasjoner på kr 70 000.) 
Ot.prp. 76, ref. O.tid. 566, Innst. O. 76 , O.tid. 
759-760 (9.6.92), Besl. O. 102, L.tid. 63 
(15 .6.92) . Lov av 26. juni 1992. 
(Jf. sak 2 og Il, 1.) 

4. Lov om endringer i lov av 19. mai 1933 nr. 
11 om omsetningsavgift. (Ileggelse av av
gift ved urettmessig bruk av merket driv
stoff- i forbindelse med omlegging av ki
lometeravgift til autodieselavgift og vekt
årsavgift.) 
Ot.prp. 58, ref. O. tid. 481, Innst. O. 81 , O. tid. 
918-920 (15 .6.92), Besl. O. 125, L .tid. 72 
(19.6 .92). Lov av 26. juni 1992. 
(l forslag i Lagtinget- ikke bifalt.) 
(Jf. SÆRAVGIFTER Il, 2.) 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Avgiftsvedtak for 1993. 

(Vedlegg til St. prp. l for Finans- og tollde
partementet: 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning. Vedlegg 
til Budsjett-innst. : Forslag fra mindretall.) 
Budsjett-innst. S . 13, S.tid. 1673-1716 
(27 .11.92). 
Budsjett-kap.: 

.5521 Merverdiavgift og investeringsav
gift m.v . 

(Jf. STATSBUDSJETTET l, 32.) 
2. Saldering av statsbudsjettet medregnet 

folketrygden 1993. (Tiltakspakke for næ-

ringslivet ved bl.a. redusert arbeidsgiver
avgiftssats, finansiert ved økning i mer
verdiavgiften til 22 pst.) 
(Vedlegg: 1.-4. Økning og nedsettelse av 
utgifter og inntekter foreslått etter bud
sjettframlegget 6. oktober 1992. 5.-6. Øk
ning og nedsettelse av utgifter under Stor
tingets budsjettbehandling. 7. Totale end
ringer i forhold til St.prp. l (Gul bok) for 
1992-93. 8. Oversikt over skatter og avgif
ter. 9. Oversikt over saldert budsjett 1993.) 
St.prp. l. Tillegg 11, ref. S.tid. 2029 , Bud
sjett-innst. S . Il (salderingsinnstilligen), 
S .tid . 2254-2374 (salderingsdebatt 
18.12 .92). 
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(130 forslag hvorav 6 bifalt, henholdsvis l 
fra A og FrP og 5 fra A, KrF og Sp om bl.a. 
gradert moms/lovfestet momskompensa
sjon. l forslag fra K. Halvorsen pva. SV, 
KrF og Sp - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

U. Alminnelige saker: 
l . Forslag fra Eilef A . Meland pva. SV over

sendt fra Odelstinget l 7.12. 92: «Stortinget 
ber Regjeringa om å sørge for at kjøper 
har plikt til å undersøke om selger er regi
strert i avgiftsmannstallet før fradragsret
ten for moms kan gjøres gjeldende og at 
dette trer i kraft når avgiftsmyndighetene 
kan tilby næringslivet en oppdatert over
sikt over registrerte næringsdrivende.» 
S.tid. 2253 (18 .12.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

2. Forslag fra Harald Ellefsen og Erna Sol
berg om endring av merverdiavgiftsregle
ne for å motvirke konkurransevridning 
mellom offentlig egenproduksjon og an
skaffelse fra private næringsdrivende. 
Dok. 8:31 , ref. S .tid. 4073 , Innst. S . 238, 
S.tid. 4707-4712 (17 .6.93). 
(Forslaget med tilslutning fra FrP og KrF 
ikke bifalt. l forslag fra Sp bifalt.) 
(Jf. Ill, 3.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arild Rødland om det er rett å 

bruke investeringsavgiften til å bremse in
vestering i nye produksjonsarbeidsplasser, 
S .tid. 2103-2104 (9.12 .92). 

2. Sp.spm. fra Leiv Blakset om å svara meir
verdiavgift for renovasjonsutgifter når dei 
ikkje vert dekt av renovasjonsavgiftene, 
S.tid. 2471-2472 (27.1.93). 

3. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om oppføl
ging av forslag fra Merverdiavgiftsutval
get som vil motvirke konkurransevridning 

som diskriminerer de private bedriftene, 
S .tid. 2685-2686 (10.2.93). 
(Jf. Il, 2.) 

4. Sp.spm. fra Eva Finstad om begrunnelsen 
for moms på kunst omsatt på auksjoner, i 
lys av momsfritak for bl.a. mynter, frimer
ker, bøker og biler, S .tid. 3726-3727 
(12.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om 

merverdiavgift. (Tiltak mot momssvindel 
i forbindelse med handlingsplan mot øko
nomisk kriminalitet.) 
Ot.prp. 28 , ref. O. tid. 276, Innst. O. 50, O. tid. 
379-384 (17 .12.92), Besl. O. 59, L. tid. 26 
(21.12.92). Lov av 8. januar 1993. 
(2 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Eilef 
Meland sendt Stortinget (ikke bifalt). l for
slag i Lagtinget ikke bifalt.) 

2. Endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om 
merverdiavgift.(Avgiftsplikt på teletorg
tjenester, vilkår for fellesregistrering av 
samarbeidende selskaper.) 
Ot.prp. 82, ref. O. tid. 645, Innst. O. 107, 
O.tid. 725 (25.5 .93), Besl. O. 110, L .tid. 65 
(3.6.93). Lov av 11. juni 1993. 

3. Endringer i lov av 14. desember 1973 nr. 57 
om kompensasjon for merverdiavgift på 
matvarer. 
(Vedlegg til innst. : l. Svarbrev av 11.6.93 
fra Finansdepartementet til Sp. 2. Brev av 
12.6.93 fra Finansdepartementet til finans
komiteen.) 
Ot.prp. 93, ref. O.tid. 706-707 , Innst. O. 141, 
O.tid. 1045-1046 (15.6.93), Besl. O. 156, 
L.tid. 89 (18.6.93). Lov av 18. juni 1993. 
(l forslag i Odelstinget fra A, KrF og Sp 
om momskompensasjon bifalt. l forslag i 
Lagtinget ikke bifalt. ) 
(Jf. I, 2 og STATSBUDSJETTET I, 35.) 
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MILITÆRT PERSONELL 

Omfatter bl.a.: Befal, beordring, dimittering, fØrstegangstjeneste, krigspensjonering, tillits
mannsordningen i Forsvaret, vernepliktsloven, Vernepliktverket, yrkesbefalsZoven. 
Se også: FORSVAR, FORSVARSMATERIELL, NATO (MILITÆRTEKNISKE SPM) 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. (Reduksjon av personellbruk, forsøk 
med stillingshjemmelsystemet, avvikling 
av vernepliktskøen, økonomiske og sosia
le vilkår for førstegangstjenesten, økt re
petisjonsøvingsaktivitet, overføringen av 
mannskaper til Heimevernet.) 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 767-818 
(24.11.89). 
(l forslag fra Ingvald Godal pva. H, KrF og 
Sp, om Økt øvingsaktivitet bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for ·1990 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1261-1360 
(5.12.89). 
Budsjett-kap. : 
660 Krigspensjonering for militære 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger m.v. under for

svarsbudsjettet for 1989. (Prøveordning 
med gratisreiser med NSB for verneplikti
ge i uniform.) 
St.prp. 30, ref. S.tid. 372, Innst. S. 34, S.tid. 
818-820 (24.11.89). 

2. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol
ketrygden for 1989 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. (Kap. 660 
Krigspensjonering for militære, justering i 
forbindelse med etterregning.) 

St.prp. 37, ref. S.tid. 967, Innst. S. 45, S.tid. 
1361- 1362 (5.12.89). 

3. A skipa Vernepliktsverket. 
St.prp. 92, ref. S.tid. 3534, Innst. S. 200, 
S.tid. 4015-4024 (7.6.90). 
(2 forslag om lokalisering til henholdsvis 
Hamar og Harstad - ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 2.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Berit Brørby Larsen om ren

testøtte til ungdom i førstegangstjeneste 
som er avhengig av bil i jobbsammen
heng, S.tid. 3327 (2.5.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Tilbakekalling av Ot.prp. nr. 10 (1989-90) 

om endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3om 
fritaking for militærtjeneste av overbevis
ningsgrunner og lov 17.juli 1953 nr. 29om 
verneplikt. 
Ot.meld. 2, ref. O.tid. 4, Innst. O. 3, O.tid. 5 
(7 .11.89). 
(Jf. Ot.prp. 39 for 1988-89.) 

2. Endring i lov av 17. juni 1953 nr. 29 om ver
neplikt. (l forbindelse med omorganise
ring av Utskrivningsvesenet. Villighetser
klæringen og kvinners rettigheter.) 
Ot.prp. 62, ref. O.tid. 179, lnnst. O. 58, O.tid. 
322-326 (7 .6.90), Besl. O. 65, L. tid. 27 
(13.6.90). Lov av 14. september 1990. 
(Jf. Il, 3.) 
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1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1051-1097 
(1.12 .90). 
Budsjett-kap.: 
17 33 Vernepliktsverket 
1734 4734 Voksenopplæringen 

Il. Alminnelige saker: 
!.Endringer av «Regulativ for tillegg m.v. til 

utskrevne vernepliktige mannskaper». 
St.prp. 33, ref. S.tid. 1191, Innst. S . 58, 
S.tid. 1810 (14.12 .90). 

2. Visse organisasjonsendringer m. v. i For
svaret. (Endringer i Forsvarets organisa
sjonsstruktur, endringer i befalsordnin
gen.) 
St.prp. 94, ref. S.tid. 3534 (89-90), Innst. S. 
90, S .tid. 2528-2542 (21.2.91). 

3. Godtgjøringssystemet til vernepliktige 
mannskaper. 
(Vedlegg: Jf.: NOU 1989:3 Godtgjøringssy
stemet for vernepliktige mannskaper. Le
der: Trygve Tamburstuen.) 
St.meld. 13, ref. S.tid. 65, lnnst. S. 139, 
S.tid. 3355- 3361 (14.5.91). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

4. Krigsskoleutdannede offiserers landsfor
ening sender klage på vegne av oberstløyt
nant Ulmar Wollan over disponering etter 
sammenslåing av avdelinger i Hæren. 

Ref. S.tid. 31, lnnst. S . 137, S.tid. 3421 
(24.5.91). 

5. Visse organisasjonsendringer m. v. i For
svaret. (Forskotteringsordning for mili
tært og sivilt personell som blir berørt av 
organisasjonsendringer.) 
St.prp. 53, ref. S.tid. 2786, Innst. S. 182, 
S.tid. 4029- 4039 (13.6.91). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

6. Endringer av «Regulativ for tillegg m. v. til 
utskrevne vernepliktige mannskaper». 
St. prp. 102, ref. S.tid. 4143, Innst. S. 237, 
S.tid. 4361- 4362 (19.6.91). 
(l forslag ikke bifalt.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Leiv Stensland om tiltak for å 

lette overgangen til arbeidsmarkedet for 
ungdom etter avtjent verneplikt, S .tid. 
2474 (20.2.91). 

2. Sp.spm. fra Ingvald Godal om justering av 
regelverket slik at fyrstegongsteneste for 
diabetikarar vert mogeleg, S.tid. 3396-
3397 (22.5.91). 

3. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om høve 
for rehabiliterte tidlegare narkomane til å 
avtene verneplikta, S.tid. 3697-3698 
(5.6.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 10. juni 1977 nr. 66 om 

yrkesbefal m.m. i Forsvaret. 
Ot.prp. 71, ref. O. tid. 815 (17 .6.91), og ved
tatt ikke behandlet av dette Odelsting. 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Forsvarsdepartementet 
m .v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 847-902 
(19.11.91). 
Budsjett-kap.: 
17 33 Vernepliktsverket 
1734 4734 Voksenopplæringen 

n. Alminnelige saker: 
l. Generalløytnant Vadsets lønnsforhold som 

sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten 
(COS/UNTSO). 
(Vedlegg: l. Dokumenter om behandlin
gen av generalløytnant Vadsets lønnsfor
hold. 2. Historikk - Lønnsvilkår for norske 
FN-styrker og -observatører. 3. Oversikt 
over lønn og godtgjøringer for norsk per
sonell i FN-tjeneste.) 

St. meld. 32, ref. S.tid. 2607-2608, Innst. S. 
140, S.tid. 3201-3210 (9.4 .92). 
(l forslag- ikke bifalt.) 
(Jf. Ill, 2.) 

2. Militær verneplikt og endringer i tjeneste
tid og tjenestemønster for personell til 
førstegangstjeneste. 
(Vedlegg: Verneplikt i Noreg frå dei eldste 
tider. Av prof. dr. Olav Riste.) 
St.prp. 98, ref. S.tid. 3769, Innst. S. 222, 
S.tid. 4052- 4064 (16.6.92). 
(l forslag fra SV om u-landstjeneste- ikke 
bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om omorgani

sering av voksenopplæringa i Forsvaret 
for å unngå arbeidsledighet blant dimitter· 
te soldater, S.tid. 1796-179.7 (11.12.91). 
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2. Spørsmål ved møtets slutt fra Tora Aas
land Houg til forsvarsministeren om eks
tralønn til generalløytnant Martin Vadset, 
mens han tjenestegjorde for FNs observa
tørkorps, S. tid. 2218-2225 (29.1.92). 
(Jf. Il, 1.) 

3. Sp.spm. fra Berit Brørby Larsen om raske
re tilbakebetaling fra Forsvaret av veme
pliktiges utlegg, S . tid. 2933 (25.3.92). 

4. Sp.spm. fra Olav Lund om lovhjemmel for 
pålegg til Forsvaret om å trekke i soldate
nes dagpenger for sivile bøter, S.tid. 3183 
(8.4.92). 

5. Sp.spm. fra Dagfinn Hjertenes om tiltak 
for å unngå svikt i inntaket til Hæren, 
S.tid. 3701-3702 (20.5.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 10. juni 1977 nr. 66 om 

yrkesbefal m.m. i Forsvaret. (Oppdatering 
for å oppnå samsvar med tjenestemanns
loven.) 
Ot.prp. 71 (1990-91), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
10, O.tid. 117 (19.11.91), Besl. O. 8, L.tid. 9 
(26.11.91). Lov av 6. mars 1992. 

1992-93 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S .tid. 1016-1071 
(12.11.92). 
Budsjett-kap.: 
17 3 3 Vernepliktsverket 
1734 4734 Voksenopplæringen 

Il. Alminnelige saker: 
l. Lederskap og organisasjonsformer i For

svaret. (Med bakgrunn i skredulykken i 
Vassdalen.) 
(Vedlegg: Jf.: NOU 1991: 19 Lederskap og 
organisasjonsformer i Forsvaret. Leder 
Sverre Skletnes.) 
St.meld. 38 (1991-92), ref. S .tid. 3945 (1991-
92), Innst. S. 13, S.tid. 133-138 (13.10.92). 

2. Innføring av næringsbidrag til verneplik
tige selvstendig næringsdrivende og sær
skilt økonomisk hjelp til vernepliktige un
der repetisjons- og heimevernsøvinger. 
St.prp. 119 (1991-92), ref. S.tid. 4470 (1991-
92), Innst. S. 48, S.tid. 2053-2057 (8 .12.92). 

3. Utdanning i Forsvaret. 
(Vedlegg: Oversikt over Forsvarets skoler 
og kurs.) 

St.meld. 22, ref. S .tid. 2672, Innst. S. 167, 
S .tid. 3886-3891 (18.5.93). 

4. Retningslinjer for politiske aktivitetstil
bud i Forsvaret. 
(Vedlegg: Dagens retningslinjer for poli
tiske aktivitetstilbud.) 
St.meld. 48, ref. S.tid. 4073 {1.6.93). 
(Ikke behandlet.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om mulighet 

for å frita samer for krigstjeneste som vil 
tvinge dem til å kjempe mot samer i andre 
stater, S .tid. 2866-2868 (24.2.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 17. juli 1953 nr. 29om ver

neplikt. (Hjemmel for omdisponering av 
vernepliktige fra Sjøforsvarets mobilise
ringsreserve til handelsflåtens beman
ningsreserve i krig.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 30, O.tid. 
240 (2.12.91), Besl. O. 28, L .tid. 11 (8.12.92) . 
Lov av 5. februar 1993. 
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MILJØVERN 
Omfatter bl.a.: Helsefarlige stoffer, klimapolitikk, miljøvernavdelinger, Norsk institutt for luft
forskning (NILU), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), produktkontrolloven. 

Se også: FORURENSNING, NATURVERN, SÆRAVGIFTER 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Finansepartementet, Sosi
aldepartementet, Næringsdepartementet 
og Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 570-629 
(20.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1638 Utredning av norsk klimapolitikk 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Miljøverndepartementet. 
(Særskilt vedlegg: til St.prp. l for Miljø
verndepartementet: Grønn bok. Miljøtil
tak i statsbudsjettet. Vedlegg til innst.: 
Brev av 16.11.89 fra Miljøverndepartemen
tet om feil i St. prp. 1.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 857-967 
(28.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1401 Opplysningsvirksomhet, tilskudd 

til organisasjoner 
1406 4406 Miljøvernavdelingene i fylkene 
1410 4410 Miljøvernforskning 
1470 Internasjonalt miljøvernsamar

beid 

Il. Alminnelige saker: 
l. Utenriksministerens utenrikspolitiske re

degjørelse. (EFTA/EF-prosessen, det inter
nasjonale miljøarbeidet.) 
S.tid. 1693-1701 (18.12.89), S.tid. 1950-2037 
(utenriksdebatt 4.1.90). 

2. Miljøvernpolitisk redegjørelse av miljø
vernministeren. (Forberedelser til Bergen
skonferansen «Innsats for felles framtid», 
et nasjonalt miljøutvalg, miljøsituasjonen 
i Øst- Europa, forhandlinger om en klima
konvensjon, system for kontroll og gjen
nomføring av internasjonale miljøforplik
telser, S02 utslipp fra Kolahalvøya, samar
beid mellom Nordsjølandene om havfor
urensning, reforhandlinger av Montreal
avtalen om ozonødeleggende stoffer og 

om reduksjon av S02 og NOx, miljøpoli
tikk i EFTA/EF- forhandlingene, en sek
torovergripende miljøpolitikk i Norge, fø
re var-prinsippet, en bærekraftig utvik
ling- prinsippet, pris- og avgiftspolitikk, 
tiltak mot forurensninger i samferdsels
sektoren, jordbruks- og industriforurens
ning, miljøteknologi som nasjonalt sat
singsområde, spesialavfallssystem, olje
vernberedskap, oppdrettslaksens trussel 
mot vill-laksen, barskogvern, programmet 
«Miljøvern i kommunene», kulturminne
vernet, kildesortering og gjenvinning, et 
nordisk miljøvemsenter til Lillehammer
GL, stabilisering av C02 utslipp innen år 
2000.) 
S.tid. 2717-2724 (27.3.90), S.tid. 3125-3179 
(debatt 24.4.90). 
( 4 forslag, hvorav 2 fra Per Aunet og 2 fra 
Haakon Blankenborg, sendt Regjeringen -
se REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

3. Samtykke til ratifikasjon av en avtale mel
lom Norge og de andre nordiske land om 
opprettelse av Det nordiske miljøfinansie
ringsselskap. (Finansiering av miljøinves
teringer av nordisk interesse i Øst-Euro
pa.) 
St.prp. 82, ref. S.tid. 3061, lnnst. S. 180, 
S.tid. 4387- 4390 (14.6.90). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om å bringe mil

jøaspektet inn i NSB-saka om driftsopp
legget for godstransporten, S. tid. 359-361 
(15.11.89). 

2. Sp.spm. fra John G. Bernander om bruk 
av miljøpapir i offentlige etater og dette 
papirets holdbarhet, S.tid. 366 (15.11.89). 

3. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 
hvorvidt gjennon1føringen av det indre 
marked i EF er en trussel mot livsmiljøet, 
S.tid. 995 (29.11.89). 

4. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om etablering 
av steinknuseverk i Tysvær for ved det å 
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skape nye arbeidsplasser i området, S .tid. 
1645 (13.12.89). 
(Jf. sak 11.) 

5. Sp.spm. fra Steinar Maribo, framsatt av 
Lodve Solholm om tiltak for å gjøre det at
traktivt for transportselskap å investere i 
miljøvennlige transportmidler, S.tid. 2041-
2042 (10.1.90). 
(Jf. sak 7.) 

6.Sp .spm. fra Svein Ludvigsen om reduk
sjon av forurensningen fra sovjetiske indu
striutslipp i grenseområdet mellom Norge 
og Sovjet, S .tid. 2055-2056 (10 .1.90). 

7. Sp.spm. fra Steinar Maribo, framsatt av 
Lodve Solholm om søknad fra Drammen 
og Omegn Busslinjer om fritak for mer
verdiavgift, eller miljøtilskudd, ved inn
kjøp av mer miljøvennlige busser, S.tid. 
2056-2057 (10.1.90). 
(Jf. sak 5.) 

8. Sp.spm. fra Ase Klundelien om en vurde
ring av hvorvidt skader på miljøet skal 
regnes til fradrag i brutto nasjonalpro
dukt, S .tid. 2079-2080 (17.1.90). 

9. Sp.spm. fra Per Aunet om tiltak for å løse 
oppgaver og skape arbeidsplasser innen 
miljøsektoren, S.tid. 2145-2146 (24.1.90). 

10. Sp.spm. fra Syver Berge om lik brennstoff
pris for heile landet, S.tid. 2167-2168 
(24.1.90). 

11. Sp .spm. fra Petter Bjørheim om behand
lingen av saken om bedriften Norsk Gra
nitt Espevik AlS, S.tid. 2229-2230 (31.1.90). 
(Jf. sak 4.) 

12. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
Miljøvemdepartementets tilbakeholden
het ved deltakelse i finansiering av det 
nordiske miljø- og biologiåret. (Trukket til
bake), S.tid. 2231 (31.1.90). 

13. Sp.spm. fra Paul Chaffey, framsatt av 
Magnar Sortåsløkken om konkrete initia
tiver til å påvirke EFs regelverk innen mil
jøvern, S .tid. 2232-2233 (31.1.90). 

14. Sp.spm. fra Eli Arnstad om innføring av 
miljøavgift på klor, S.tid. 2233-2234 
(31.1.90). 

15. Sp.spm. fra Johan C. Løken om skogplan
tingsstrategi mot drivhuseffekten, S.tid. 
2317-2318 (7 .2.90). 

16. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om de mil
jømessige og samfunnsøkonomiske følger 
av overgang til plast returflasker for mine
ralvann, S.tid. 2388 (14.2.90). 

17. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om å sikre at 
Norge er en pådriver i arbeidet med over
føring av miljøteknologi til Øst-Europa, 
S.tid. 2389-2390 (14.2.90). 

18. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å stanse ut
bygging av 20 000 kvadratmeter handels
arealer ved Vinterbro i Ås kommune, 
S.tid. 2463-2464 (21.2 .90). 

19. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om initiativ 
til 2.t vegvesenet stopper bruk av MCPA 
Ester til sprøyting av vegetasjon langs vei
ene, S.tid. 2464 (21.2.90). 

20. Sp.spm. fra Sigbjørn Ravnåsen om Sta
tens Forurensningstilsyns pressemelding 
om spesialavfallsdeponi i Skiensområdet, 
og styrking av miljøvemavdelinga hos fyl
kesmannen i Telemark, S.tid. 2604-2605 
(14.3.90). 

21. Sp.spm. fra Per Aunet om hvordan miljø
vernministeren vil holde Stortinget orien
tert om forhandlingene og forberedelsene 
til Bergens-konferansen, S.tid. 2606-2607 
(14.3.90). 

22 . Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om å få 
EF til å godta miljøavgifter som eit middel 
til å redusere salet av miljøskadelege va
rer, S.tid. 2671-2673 (21.3.90). 

23. Sp.spm. fra Erik Solheim, framsatt av 
Magnar Sortåsløkken om hva som vil bli 
gjort i EF/EFTA- forhandlingene for å få 
EF til å innføre strengere krav til utslipp 
av nitrogenoksider m.v., S .tid. 2685-2686 
(21.3.90). 

24. Sp.spm. fra Ruth K. Kleppe om tiltak for å 
sikre befolkningen rent drikkevann, S .tid. 
2690-2691 (21.3 .90). 

25. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om initia
tiv til at miljøkonsekvensene ved en norsk 
tilslutning til EFs «Cassis de Dijon.•>-prin
sipp blir utredet, S .tid. 2698-2699 (21.3.90). 

26. Sp.spm. fra Paul Chaffey om en uttalelse 
om at Natur og Ungdom er en bremsekloss 
i miljøkampen, S.tid. 2945 (4.4.90). 

27 . Sp.spm. fra Trond Jensrud om initiativ på 
Bergenskonferansen om at framtidige in
ternasjonale miljøavtaler kan ta utgangs
punkt i prinsippet om kostnadseffektivi
tet, S.tid. 2956-2957 (4.4.90). 

28. Sp.spm. fra Thorbjørn Berntsen om ned
bygging av personellressursene ved Norsk 
Institutt for vannforskning, S .tid. 2957-
2958 ( 4.4.90). 

29. Sp.spm. fra Sylvia Kristin Brusta.d om 
hvilke konkrete tiltak Norge vil arbeide 
for å få tilslutning til på Bergenskonfe1·an
sen, S.tid. 2958-2959 ( 4.4.90). 

30. Sp.spm. fra Sylvia Kristin Brustad om til
tak for økonomiske og teknologiske overfø
ringer til Øst-Europa, S. tid. 2959-2960 
(4.4.90). 

31. Sp.spm. fra Inge Staldvik om vurdering av 
økte avgifter på fossile brensler, S.tid. 
2960-2961 (4.4.90). 

32. Sp.spm. fra Inge Staldvik om tiltak for å 
stanse utslipp og forurensning fra produk
ter med klororganiske forbindelser, S.tid. 
2962 (4.4.90). 

33. Sp.spm. fra Olav Akselsen, framsatt av 
Karl Eirik Schjøtt Pedersen om tiltak for å 
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sette i verk målsetjinga om stabilisering 
av C02-utsleppa på 1989-nivå innan år 
2000, S.tid. 2963 (4.4.90). 

34. Sp.spm. fra Tave Kari Viken om bruk av 
avfall fra oppdrettsnæringa til for innen 
pelsdyrnæringa, S.tid. 3182- 3183 (25.4.90) . 

35. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om ombyg
ging for flere hundre millioner kroner ved 
Mongstad-raffineriet for å imøtekomme 
nye miljøkrav i Europa og USA, S.tid. 3193 
(25.4.90). 

36. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om nekting av 
konsesjon for eit pukkverk i Hol i Halling
dal, S.tid. 3338 (2.5.90). 

37. Sp.spm. fra Ka rita Bekkemellem om 
Norsk Hydros planer om bygging av nytt 
gasskraftverk, og begrensning av C02-ut
slipp, S.tid. 3614-3615 (23.5.90). 

38. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om retnings
linjer for støygrenser for skytebaner, S.tid. 
3621 (23.5.90). 

39. Sp.spm. fra Inger Pedersen om klarleg
ging av miljøkonsekvensene ved Forsvarets 
etableringer og øvingsvirksomhet i nordre 
Nordland og Troms, S.tid. 3702- 3703 
(30.5.90). 

40. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om Riks
veg 159 i Lørenskog, Akershus, som er pro
sjektert på en måte som vil gi store miljø
problemer, S.tid. 3708 (30.5.90). 

41. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om 

tiltak for å stimulere til økt gjenvinning av 
spillolje, S.tid. 3711 (30.5.90). 

42. Sp.spm. fra Tom Thoresen om utsettelse av 
produksjonsstart ved Saugbrugsforenin
gens LWC-fabrikk i Halden, S.tid. 3923-
3924 (6.6.90). 

43. Sp.spm. fra Erik Dalheim om svekking av 
enøk/miljøpakkeprogrammet EMIL ved at 
direkte støtte til enøk-tiltak hos sluttbru
kere er tatt bort, S.tid. 3925-3926 (6.6.90). 

44. Sp.spm. fra Syver Berge om ekstraløyvin
gar til miljøtiltak i landbruket, S.tid. 3931-
3932 (6.6.90). 

45. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
tiltak for å sikre en jevn avsetning og bruk 
av returpapir, S.tid. 3949-3950 (6.6.90). 

46 . Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad, 
framsatt av Torbjørn Almlid om sovjetiske 
prøvesprengninger med atomvåpen på No
vaja Zemlja og konsekvenser for sårbare 
polarområder, S.tid. 3951 (6.6.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 11. juni 1976 nr 79 om pro

duktkontroll. (Hjemmel for tilbakekalling 
av produkt med skaderisiko, og innføring 
av meldeplikt for slike produkt.) 
Ot.prp. 65, ref. O. tid. 179, Innst. O. 52, O. tid. 
332-333 (7 .6.90), Besl. O. 67, L. tid. 27 
(13 .6.90). Lov av 15. juni 1990. 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet og Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Grønn bok 1991. Mil
jøtiltak i statsbudsjettet. Vedlegg til innst.: 
Brev fra Miljøverndepartementet om kor
reksjoner til St. prp. 1.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1475-1570 
(10.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1401 Opplysningsvirksomhet, tilskudd 

til organisasjoner 
1406 4406 Miljooernavdelingene i fylkene 
1410 4410 Miljooernforskning 
1442 Tiltak for vannmiljø 
1443 Tiltak for luftmiljø og reduksjon 

av industriforurensninger 
1470 Internasjonalt miljooernsamar

beid 
(2 forslag, henholdsvis fra KrF og Sp og fra 
A og FrP, bifalt.) 

2. Revidert nasjonalbudsjett 1991. (Hoved
mål og noen sentrale oppgaver i miljøpoli
tikken. 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3361, Budsjett-innst. 
S. IV, S.tid. 4374-4442 (20 .6.91). 

n. Alminnelige saker: 
!.Kvinesdal kommune sender brev datert 14. 

september 1990 med oppfordring til Re
gjering og Storting om å fatte vedtak om 
importforbud av tropisk tømmer. 
Ref. S .tid. 31 (4.10.90), og vedlagt protokol
len. 
(Jf. sak 13.) 

2. Gran kommune sender brev datert 2. okto
ber 1990 med oppfordring til Regjering og 
Storting om å fatte vedtak om importfor
bud av tropisk tømmer. 
Ref. S .tid. 171 (12.10.90), og vedlagt proto
kollen. 
(Jf. sak 13.) 

3. Naustdal kommune sender brev datert 28. 
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september 1990 med oppfordring til Re
gjering og Storting om å fatte vedtak om 
importforbud av tropisk tømmer. 
Ref. S.tid. 171 (12.10 .90), og vedlagt proto
kollen. 
(Jf. sak 13.) 

4. Ramnes kommune sender brev datert 27. 
september 1990 med oppfordring til Re
gjering og Storting om å fatte vedtak om 
importforbud mot tropisk tømmer. 
Ref. S .tid. 171 (12.10 .90), og vedlagt proto
kollen. 
(Jf. sak 13.) 

5. Interp. fra Ingvard Sverdrup om økt bruk 
av naturgass i samferdselssektoren. 
S.tid. 186-197 (16.10 .90). 
(l forslag fra Ingvard Sverdrup sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

6. Uttalelse om boikott av tropisk tømmer fra 
l. Nærøy kommune datert 13. september 
1990 og 2. Sørreisa kommune datert 12. ok
tober 1990. 
Ref. S .tid. 565 (14.11 .90), og vedlagt proto
kollen. 
(Jf. sak 13.) 

7. Interp. fra Inger Dag Steen om ikke-øko
nomiske faktorer i landbruksforhandlin
gene under Uruguay-runden i GATT. 
S.tid. 742-757 (22.11.90). 
(l forslag fra Inger Dag Steen sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

8. Lillesand kommunestyre sender uttalelse 
datert 30.11.90 om kommunal boikott av 
tropisk tømmer. 
Ref. S.tid. 1894 (18 .12.90), og sendt uten
rikskomiteen i henhold til forretningsor
den§ 28,5. 
(Jf. sak 13.) 

9. Enebakk kommunestyre sender uttalelse 
datert 5.12.90 om boikott av tropisk tøm
mer. 
Ref. S .tid. 1894 (18.12.90), og sendt uten
rikskomiteen i henhold til forretningsor
den§ 28,5 . 
(Jf. sak 13.) 

10. Stor-Elvdal kommunestyre sender uttalel
se datert 23. januar 1991 vedrørende kom
munal boikott av tropisk tømmer. 
Ref. S .tid. 2097 (1.2.91) , og sendt utenriks
komiteen i henhold til forretningsordenen 
§ 28,5. 
(Jf. sak 13.) 

11. Bodø formannskap sender uttalelse datert 
25 . januar 1991 vedrørende boikott av tro
pisk tømmer. 
Ref. S .tid. 2338 (12 .2.91), og sendt utenriks
komiteen i henhold til forretningsordenen 
§ 28,5 . 
(Jf. sak 13.) 

12. Miljøvernpolitisk redegjørelse av miljø
vernministeren. (Globalt miljøvernsamar
beid, forhandlinger orn en klimakonvens
jon, målsettingen om C02-stabilisering, 
konvensjon for bevaring av biologisk 
mangfold, havmiljøet, forberedelser til 
FN-konferansen om miljø og utvikling i 
Brasil 1992, tiltak mot sur nedbør, miljø
samarbeid med Øst-Europa og Sovjet
unionen, radioaktiv forurensning, miljø
problematikken i EØS-forhandlingene, 
avfallsproblemene, miljøvern i kommune
ne, bioteknologi, havbruk.) 
S .tid. 2787-2796 (21.3.91), S .tid. 2913-2972 
(miljøverndebatt 11.4.91). 
(8 forslag fra Per Aunet pva. SV, hvorav 2 
forslag ble sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I .) 

13. Forslag fra Anders Aune om forbud mot 
import av tropisk trevirke. 
(Vedlegg til innst. : Brev av 5.2.91 fra Uten
riksdepartementet, Handelsministeren.) 
Dok. 8 :3, ref. S.tid. 565, Innst. S . 120, S .tid. 
3017-3030 (16.4.91) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(3 forslag fra SV - ingen bifalt.) 

14. Interp. fra John G . Bernander om ny for
deling av innsatsen i forberedelsene til en 
klimakonvensjon , ved et system for omset
telige utslippstillatelser. 
S .tid. 3175-3190 (3 .5.91). 

15. Interp. fra Tora Aasland Houg om de ved
tatte nasjonale mål for C02-utslippene 
S.tid. 3429-3446 (24 .5.91). 
(2 forslag, hvorav l ikke bifalt, l forslag fra 
Tora Aasland Houg pva. SV sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

16 . Forslag fra Inger Dag Steen og Inge Myr
voll om å ta trasevalget for E 18 i nordre 
Vestfold opp til ny behandling i Stortinget. 
Dok. 8:20, ref. S .tid. 2512 , Innst. S . 164, 
S .tid. 3782-3783 (6.6.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt da saken er krevd 
overprøvet i Samferdselsdepartementet.) 

17 . Miljøvern i kommunene. 
(Vedlegg: l. Oversikt over miljøvernopp
gaver som idag er lagt til kommunene. 2. 
Oppsummering av evalueringen av MrK
programmet.) 
St.meld. 34, ref. S .tid. 2786, Innst. S . 190, 
S .tid. 4295-4312 (19.6 .91). 

18 . Samtykke til ratifikasjon av endringar i 
ein protokoll av 16. september 1987 til Wi
en-konvensjonen av 22 . mars 1985 om vern 
av ozonlaget, som gjeld stoff som reduse
rer ozonlaget. (Utfasing av produksjon og 
bruk av KFK og halonar.) 
(Vedlegg: Justeringar og endring av Mon
treal-protokollen om stoff som reduserer 
ozonlaget (engelsk og norsk tekst).) 
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St.prp. 96, ref. S.tid. 3656, Innst. S. 219, 
S.tid. 4312 (19.6.91). 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om til

tak mot helse-og miljøproblemene som 
skapes ved halmbrenning, S.tid. 82-83 
(10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Paul Chaf/ey om Norges 
standpunkt på møte om Antarktis-trakta
ten til spørsmålet om forbud mot utvin
ning av olje og mineraler, S.tid. 202-203 
(17 .10.90). 

3. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om pålegg til 
offentlige instanser om kun å bruke ikke 
klorblekte papirkvaliteter, S.tid. 453-454 
(24.10.90). 

4. Spørsmål ved møtets slutt fra Anders Au
ne til statsministeren om sovjetisk prøve
sprengning på Novaja Semlja, S . tid. 469-
472 (25.10.90). 

5. Sp.spm. fra Per Aunet om statsrådens tid
ligere uttalelse om vedtaket om stabilise
ring av C02-utslippet på 1989-nivå, S.tid. 
544 (14.11.90). 

6. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om tilbake
trekking av Norges reservasjon mot reduk
sjon av klororganiske utslipp fra trefored
lingsindustrien, S.tid. 544-545 (14.11.90). 

7. Sp.spm. fra John G. Bernander om utbyg
ging av gasskraftverk i Norge og sammen
heng med miljømessige forbedringer i Eu
ropa, S .tid. 547-549 (14.11.90). 

8. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om 
støygrenser som vil føre til nedleggelse av 
mange skytebaner, S .tid. 549 (14.11.90). 

9. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om vurdering 
av et system der industri som får utslipp
stillatelse, forplikter seg til å tilknytte seg 
miljørevisorer, S .tid. 721-723 (21.11.90). 

10. Sp.spm. fra Per Aunet om behandling av 
en tidligere innstilling om virkemidler for 
å redusere støy . (Trukket tilbake), S.tid. 
723 (21.11.90). 

11. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde on1 oppret
ting av styringsgruppe for å sikre fiskeri
og miljøveminteressene ved bygging av 
flytebru over Salhusfjorden, S .tid. 2062-
2063 (16.1.91). 

12. Sp.spm. fra Anders Aune om sovjetiske 
prøvesprengninger på Novaja Semlja, og 
initiativ til en internasjonal konferanse om 
miljøfarene ved atomprøvesprengninger, 
S .tid. 2209-2210 (6.2 .91). 

13. Sp.spm. fra Johan C. Løken om økt skog
produksjon som tiltak mot klimaendringer 
som følge av C02-utslipp, S.tid. 2233-2234 
(6 .2.91). 

14. Sp.spm. fra Knut Hanselmann om tiltak 
for å holde S02- utslippene fra Statoil 

Mongstad innenfor konsesjonsgrensen, og 
krav til Statoil Mongstad om kalking i om
rådet, S.tid. 2234-2235 (6.2 .91). 

15. Sp.spm. fra Bjørn Tore Godal om Norges 
C02-målsettinger ved forhandlingsmøtet i 
Washington om en klimakonvensjon, 
S.tid. 2493-2494 (20.2.91). 

15. Sp.spm. fra Per Aunet om «føre-var-prin
sippet» er overordnet «Cassis de Dijon» i 
EØS-avtalen, S.tid. 2494-2495 (20.2.91). 

l 7. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om støtte til 
norsk returpapirindustri, S . tid. 2585 
(6.3 .91). 

18. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om utsettel
se av forbud mot bruk av freongass i kjøle
anlegg i nye biler, S .tid. 2698-2700 (13.3.91). 

19. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen om besva
relse av interpellasjon om myndighet og 
ansvar for lokalforvaltningen i miljøvern
arbeidet, S .tid. 2700-2701 (13.3.91). 

20. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om eksempler på at EF har benyttet over
nasjonale beslutninger for å gjennomføre 
miljøtiltak mot enkeltlands vilje, S.tid. 
2769-2770 (20.3.91). 

21. Sp.spm. fra Paul Chaffey om Norges ar
beid for optimal beskyttelse av det an
tarktiske miljø, S.tid. 3043 (17 .4.91). 

22. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om tiltaks
plan for reduksjon i nitrogenoksidutslipp, 
og framskynding av bruk av gass som 
drivstoff for skip og ferjer, S.tid. 3056-3057 
(17 .4.91). 

23. Sp.spm. fra Marit Rotnes om bedring av 
tilbudet av miljøvennlige varer, S.tid. 
3076-3077 (17 .4.91). 

24. Sp.spm. fra Ingvald Godal om forslag til 
retningslinjer for støygrenser rundt skyte
banar, S.tid. 3097-3098 (24.4.91). 

25. Sp.spm. fra Paul Chaffey, framsatt av Per 
Torbjørn Svendsen om miljøavgift på ben
sin, og målsetting for reduksjon av privat
bilismen i indre Oslofjordregion, S.tid. 
3373-3374 (15.5 .91). 

26. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken, fram
satt av Per Aunet om Stora Skogs fabrikk i 
Sverige som vil stanse tømmerfløtingen i 
Trysilelva og overføre tømmertransporten 
til vei, S .tid. 3458-3459 (29.5.91). 

27. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om ombyg
ging av Mongstad-raffineriet for 1-2 milli
arder kroner for å imøtekomme nye miljø
krav, S.tid. 3690-3692 (5.6.91). 

28. Sp.spm. fra Per Aunet om muligheter for å 
få resirkulert innsamlet landbruksplast et
ter stans i norske leveranser til svensk ren
seanlegg, S .tid. 3693 (5.6.91). 

29. Sp.spm. fra Anders Aune om forsinkelse 
av renseprosessen i Nikel , og økonomisk 
støtte fra myndighetene slik at den norsk-
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finske løsningen for en renseavtale blir 
valgt, S.tid. 3711-3712 (5.6.91) . 

IV. Lovsaker: 
!.Endringer i lov 11. juni 1976 nr. 79 om pro

duktkontroll og lov 13. mars 1981 nr. 6 om 
vern mot forurensninger og om avfall (for-

urensningsloven). (Oppheving av bestem
melsene om produktkontrollråd og for
urensningsråd.) 
Ot.prp. 33, ref. O. tid. 345, Innst. O. 48, O. tid. 
410-411 (21.5.91), Besl. O. 51, L.tid. 23 
(30.5 . 91). Lov av 14. juni 1991. 

1991-92 

l. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet og Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St. prp. l for 
Miljøverndepartementet: Grønn bok 1992. 
Miljøtiltak i statsbudsjettet.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1305-1396 
(28.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1401 Opplysningsvirksomhet, tilskudd 

til organisasjoner 
1402 Miljøvern i kommunene 
1406 4406 Miljøvernavdelingene i fylkene 
1410 4410 Miljøvernforskning 
1442 Tiltak for vannmiljø 
1443 Tiltak for luftmiljø og reduksjon 

av industriforurensninger 
1470 Internasjonalt miljøvernsamar

beid 
1638 Utredning av norsk klimapolitikk 

2. Revidert nasjonalbudsjett 1992. (Hoved
trekk i en mer kostnadseffektiv miljøpoli
tikk i 1990-årene.) 
(Vedlegg: l. Budsjettanslagene for 1989, 
1990 og 1991. 2. Aktuelle bakgrunnstabel
ler.) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3532, Budsjett-innst. 
S. IV, S.tid. 4361-4426, 4457 (19.6.92). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Per Aunet om tiltak for å redu

sere støyproblemene. 
S.tid. 306-319 (22.10 .91). 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1991 un
der Miljøverndepartementet. (Miljørelater
te sysselsettingstiltak; akutte oljevernak
sjoner; garantiansvar for miljøvernlån.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 305, Innst. S. 10, S.tid. 
359 (29.10.91). 

3. Gol kommune sender brev datert 6. desem
ber 1991 med forslag til kommunal boikott 
av tropisk tømmer. 
Ref. S .tid. 1875 (16.12 .91), og vedlagt proto
kollen. 

4. Miljøvernpolitisk redegjørelse av miljø
vernministeren. (Utslippsreduksjoner, av-

fallshåndtering, nye nasjonalparker, vass
dragsvern, fortidsvern, oljevernbered
skap, friluftsliv, FNs miljøprogram, klima
konvensjonen, miljøkonferansen i Brasil, 
miljøavgifter, C02-målsettingen, radioak
tiv forurensning.) 
S.tid. 3061-3069 (1.4.92), S.tid. 3210-3258 
(debatt 9.4.92). 
(3 forslag, hvorav l ikke bifalt. 2 forslag 
sendt Regjeringen, henholdsvis fra An
ders Aune og fra Per Aunet pva. SV- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. neste sak.) 

5. Forslag fra Carl I. Hagen og Pål Atle 
Skjervengen om opphevelse av den norske 
målsettingen om stabilisering av C02-ut
slipp og prinsipper for internasjonale kli
ma- avtaler herunder en vurdering av en 
tilpasningsstrategi i tillegg til preventive 
tiltak. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 28.2 .92 fra Mil
jøverndepartementet til kommunal- og 
miljøvernkomiteen.) 
Dok. 8:4, ref. S.tid. 748, Innst. S. 128, S .tid. 
3210-3258 (9 .4. 92). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

6. Volda kommune sender uttalelse datert 21. 
april 1992 vedr. boikott av tropisk tømmer. 
Ref. S.tid. 3532 (12.5.92), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenriks- og konstitusjonskomi
teen til orientering i samsvar med Presi
dentskapets beslutning av 12.5.92.) 

7. Interp. fra Per Aunet om avtaler og tiltak 
som raskere kan redusere utslipp av ozon
ødeleggende stoffer. 
S .tid. 3583-3594 (14.5.92). 

8. Interp. fra Erik Solheim om å erstatte øko
nomisk vekst som mål for samfunnsutvik
lingen med forhold som livskvalitet, med
menneskelighet og miljø. 
S.tid. 3716-3734 (22.5.92). 
(2 forslag sendt Regjeringen, henholdsvis 
fra Kjell Magne Bondevik pva. KrF og 
Ragnhild Queseth Haarstad pva. Sp - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 
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9. Forslag fra Eva Funder Fleischer, vedtatt 
til fremsettelse av Kjellbjørg Lunde og 
Theo Koritzinsky, til ny§ 110 a i Grunnlo
ven. (Sikring av individets rettigheter i 
miljøvernsaker.) 
Dok. 12 (1987-88), forslag 14, ref. S . tid. 73 
(23.10.89), Innst. S. 162, S.tid. 3735-3742 
(25.5.92). 
(Forslaget enstemmig ikke bifalt - se neste 
sak.) 

10. Forslag fra Einar Førde og Liv Aasen til ny 
§ 110 b, § 103, § 94 eller§ 112 i Grunnloven. 
(Vern av miljøet.) 
Dok. 12 (1987-88), forslag 15, ref. S.tid. 73 
(23.10 .89), Innst. S. 163, S.tid. 3735-3743 
(25.5.92). 
(Forslag til ny § 11 O b enstemmig bifalt 
med 138 stemmer.) 

11. Forslag fra Per Aunet, Anne Aakervik og 
Ragnhild Queseth Haarstad om å opprette 
en internasjonal miljø- og utviklingspris. 
Dok. 8:56 (1990-91), ref. S .tid. 32, Innst. S. 
169, S .tid. 3766-3768 (26.5.92). 
(Forslaget ikke bifalt. Komiteens innstil
ling om å vurdere stipendier/prosjektmid
ler- bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jens Marcussen, framsatt av 

Jan W. Nævestad om fastsetting av støy
verdi som kan sikre fortsatt drift for be-. 
driften Glasshytta AlS i Tvedestrand, 
S .tid. 38-39 (9 .10.91). 

2. Sp.spm. fra Inger Pedersen om Regjerin
gens krav om full rensing av nikkelverket 
på Kola, S.tid. 39-40 (9.10 .91). 

3. Sp.spm. fra Per Aunet om merking og 
maksimalgrenser for bruk av stoffet for
maldehyd i klær og tekstiler, S. tid. 250 
(16.10.91). 

4. Sp.spm. fra Ingvald Godal om retningslin
jer for støygrenser rundt skytebaner. 
(Trukket tilbake), S.tid. 327 (23.10.91). 

5. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om Miljøvern
departementets arbeid med modeller og 
systemer for miljørevisjon, S .tid. 370-371 
(30.10.91). 

6. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen, framsatt av 
John G. Bernander om konkrete tiltak for 
å stanse KFK-utslipp fra kuldeanlegg, på 
bakgrunn av autorisasjonsordningen i kjø
lebransjen, S .tid. 1606-1607 (4.12.91). 

7. Sp.spm. fra Per Aunet om skader hos dyr 
og mennesker etter svekking av ozonlaget 
over Sør-Chile, S.tid. 1808- 1809 (11.12 .91). 

8. Sp.spm. fra Per Aunet om å hindre at pro
duksjonsutstyr som utskiftes i Norge på 
grunn av forurensningsfare, blir ekspor
tert til andre land, S.tid. 1809-1810 
(11.12.91). 

9. Sp.spm. fra Per Aunet om opprettholdelse 
av behovsprøving ved utsetting av genmo
difiserte organismer i det nye GATT-regel
verket, S .tid. 1957-1958 (18.12.91). 

10. Sp.spm. fra Erik Solheim om den norske 
nasjonalrapporten til FN-konferansen om 
miljø og utvikling i juni 1992, S. tid. 1958-
1960 (18.12 .91). 

11. Sp.spm. fra Paul Chaffey om Regjeringen 
vil arbeide for å se en GATT-avtale i sam
menheng med Brasil-konferansen om glo
bale miljø- og utviklingsspørsmål før avta
len underskrives, S.tid. 1972-1973 
(18.12.91). 

12. Sp.spm. fra Reidar Johansen om Norge in
nenfor det nye GATT-regelverket kan opp
rettholde høye standarder for helse, sikker
het og miljø ved å nekte import av visse 
produkter, S.tid. 1973-1974 (18.12.91). 

13. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om etablering 
av nye standplasser for kanoner i Salan
gen i Troms , hvor friluftsområder og jord
bruksareal blir berørt, S.tid. 2078- 2080 
(8.1.92). 

14. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om mulighet 
til å hindre import av genmodifiserte orga
nismer ifølge TRIPS (Handelsrelaterte as
pekter ved immateriell eiendom) i Urugu
ay-runden, S.tid. 2087-2088 (8.1.92). 

15. Sp.spm. fra Anders Aune om sikring av 
fortsatt miljøsamarbeid med Russland om 
rensing av nikkelverkene på Kola, S .tid. 
2136-2137 (15 .1.92). 

16. Sp.spm. fra Syver Berge om Forsvaret sin 
bruk av Hjerkinn skytefelt for å kvitte seg 
med gammal ammunisjon, S.tid. 2173 
(22.1.92). 

17. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om innskjer
ping av miljøkrav i forbindelse med plan
lagte vegprosjekter, S . tid. 2466-2467 
(12 .2.92). 

18. Sp.spm. fra Erik Solheim om Regjeringens 
politikk i forhold til Brundtland-kommi
sjonens anbefalinger om en 
bærekraftig utvikling. (Trukket tilbake), 
S.tid. 2609 (19.2 .92). 

19. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik, fram
satt av Lars Gunnar Lie om forslaget til 
«Clearing house-modell» i forhandlingene 
om klimakonvensjon, som kan innebære 
at rike land kan kjøpe seg fri fra klimapoli
tiske tiltak, S. tid. 2609-2610 (19.2.92). (Jf. 
sak 24.) 

20. Sp.spm. fra Per Aunet om reduksjon av 
C02-utslipp fra norsk aluminiumsindu
stri, S.tid. 2619-2620 (19.2.92). 

21. Sp.spm. fra Karin Lian om fremdrift i det 
fellesnordiske tiltak for positiv miljømer
king av forbruksvarer, S.tid. 2641-2642 
(19.2.92). 
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22. Sp.spm. fra Erik Solheim om hvorvidt Re
gjeringen er på vei bort fra sentrale miljø
målsettinger, og dermed undergraver 
Brundtland-kommisjonens troverdighet 
før Brasil- konferansen. (Trukket tilbake), 
S.tid. 2702 (26.2.92). 

23. Sp.spm. fra Ranja Hauglid om etablering 
av et internasjonalt korps av miljøstyrker 
innen Forsvaret, som kan aksjonere ved 
store miljøkatastrofer, S.tid. 2763-2764 
(11.3 .92). 

24. Sp.spm. fra Paul Chaffey om forslaget til 
«Clearing house-modell» i forhandlingene 
om klimakonvensjon, som kan innebære 
at rike land kan kjøpe seg fri fra klimapoli
tiske tiltak, S.tid. 2776-2777 (11.3.92). (Jf. 
sak 19.) 

25 . Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tap av 
30 000 arbeidsplasser dersom Norge skal 
holde sine miljømål, S. tid. 2792-2793 
(11.3.92). 

26. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om offent
lig støtte til konsulentfirmaet Selfint i 
Nord-Trøndelag i et øst-europeisk miljø
samarbeid om kullrensing, S.tid. 2891-
2893 (18.3.92). 

27. Sp.spm. fra Reidar Johansen om «Agenda 
21» ved Brasil- konferansen som blant an
net omhandler omlegging fra havfiske til 
kystnært fiske, og konsekvenser for norsk 
fiskeripolitikk, S.tid. 2931-2932 (25.3.92). 

28. Sp.spm. fra Solveig Sollie, framsatt av Kå
re Gjønnes om Norges forpliktelse til na
sjonal stabilisering av COz- utslipp innen 
år 2000, S.tid. 3466-3468 (6.5.92). 

29. Sp.spm. fra Per Aunet om når gjenvin
ningsanlegg for brukte bildekk ved Defab 
A/S i Folldal og et gjenvinningsanlegg for 
landbruksplast vil komme i drift, S . tid. 
3545-3546 (13.5.92). 

30. Sp.spm. fra Anders Aune om oppfølging 
av forslag om forbud mot import av tro
pisk trevirke i forbindelse med miljøkon
feransen i Brasil, S.tid. 3701 (20.5.92). 

31. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen, 
framsatt av Anneliese Dørum om årsaken 
til at Oslo/Akershus bare er tiltenkt 5 % av 
den foreslåtte bevilgning til miljørelaterte 
sysselsettingstiltak, S .tid. 3930-3931 
(10.6.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet og Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St. prp. l for 
Miljøvemdepartementet: Grønn bok 1993. 
Miljøtiltak i statsbudsjettet. Vedlegg til 
Innst. : l. Brev av 19. oktober 1992 fra Mil
jøvemdepartementet vedr. kap. 1406.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1401 Opplysningsvirksomhet, tilskudd 

til organisasjoner 
1402 Miljøvern i kommunene 
1406 4406 Miljøvernavdelingene i fYlkene 
1410 4410 Miljøvernforskning 
1441 Statens forurensningstilsyn 
1442 Vannmiljø-, avfalls- og spesialav

fallstiltak 
1470 Internasjonalt miljøvernsamar

beid, tiltak for luftmiljø og polar
forvaltning 

1638 Utredning av norsk klimapolitikk 
(l forslag fra A og FrP vedr. miljøteknolo
gi bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1992 un

der Miljøverndepartementet. (Kap. 1402 
Miljøvem i kommunene, kap. 1443 Tiltak 
for luftmiljø og reduksjon av industriforu
rensning, oppfyllelse av garantiansvar for 
miljøvemlån.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 43, 
S.tid. 1577, 1615-1651,1664 (26.11.92). 

2. Samtykke til ratifikasjon av en konven
sjon av 25. februar 1991 om konsekvensut
redninger av tiltak som kan ha grenseo
verskridende miljøvirkninger. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse. Konsekvensut
redninger, utredningens innhold, generel~ 
le kri te rier for vurdering av miljøets be
tydning m.m.) 
St.prp. 113 (1991-92), ref. S.tid. 4043 (1991-
92), Innst. S. 61, S.tid. 2238-2239 (16.12.92). 

3. Samtykke til ratifikasjon av Protokoll om 
miljøvern til Antarktistraktaten, under
tegnet i Madrid 4. oktober 1991. 
(Vedlegg: l. Protokollen i engelsk original
tekst og norsk oversettelse. 2. Det femte 
vedlegg. 3. Stater som har undertegnet 
Protokollen. 4. Antarktistraktaten.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 91, 
S.tid. 2716-2717 (11.2 .93). 
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4. lnterp. fra Paul Chaffey om klimaendrin
ger og om tiltak for å oppfylle målet om en 
nedgang i utslipp av drivhusgasser. 
S.tid. 3071-3085 (25.3.93). 
(l forslag fra Paul Chaffey ikke bifalt.) 

5. Miljøvernpolitisk redegjørelse av miljø
vernministeren (internasjonale miljøver
navtaler, FN-kommisjon for bærekraftig 
utvikling, biologisk mangfold, biodiv~rsi
tetskonvensjon, barskogvern, vassdrags
vern, rovdyrforvaltning, laksestammer, 
kulturlandskaper, regional planlegging og 
arealpolitikk, skjærgårdsparker, C02-ut
slipp, miljøbyer, «Miljøbyen Gamle Oslo», 
ozonproblematikken, sur nedbør, svove
lutslipp, NOx-utslipp, Kola, norsk-russisk 
eksperttokt i Karahavet, senter for miljø
vern og samarbeid i Barentsregionen, kon
vensjoner mot dumping av radioaktivt av
fall, oljevern, miljøgifter, Nordsjømålene, 
avfallshåndtering, virkemidler i miljø
vernpolitikken, miljøavgifter, gassuhell på 
Langøya ved Holmestrand) 
S.tid. 3516-3524 (4.5.93), S.tid. 3745-3796 
(debatt 13.5.93). 
(3 forslag, hvorav l fra Per Aunet pva. SV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

6. FN-konferansen om miljø og utvikling i 
Rio de Janeiro. 
(Vedlegg: I. Prinsipper om generelle ret
tigheter og forpliktelser. Il. Vedtak av av
taler om miljø og utvikling. III. Liste over 
akronymer og kjemiske symboler.) 
St.meld. 13, ref. S.tid. 2197, Innst. S. 160, 
S.tid. 3746-3796 (13.5.93). 

7. Forslag fra Paul Chaffey, Kjellbjørg Lunde 
og Erik Solheim om å be Regjeringen leg
ge fram en melding om hvordan utviklin
gen i innenlands forbruk kan bringes i 
samsvar med hensynet til global fordeling 
og det globale miljø. 
Dok. 8:11 (1991-92), ref. S .tid. 2608 (1991-
92), Innst. S. 161, S.tid. 3746-3796 (13 .5.93) 
og vedlagt protokollen. 
(Forslaget med tilslutning fra Sp ikke bi
falt.) 

8. Samtykke til ratifikasjon av en ramme
konvensjon om klimaendring av 9. mai 
1992. 
(Vedlegg: l. FNs rammekonvensjon i en
gelsk tekst med norsk oversettelse. 2. Re
solusjon vedtatt av den mellomstatlige 
forhandlingskomi te.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 2379, Innst. S. 126, 
S.tid. 3746-3797 (13.5 .93). 

9. Samtykke til ratifikasjon av en konvensjon 
om biologisk mangfold av 22. mai 1992. (Bi
odiversitetskonvensjonen.) 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse. Vedlegg til kon-

vensjonen: l. Identifisering og overvå
king. 2. Voldgift.) 
St.prp. 56, ref. S.tid. 3173, Innst. S. 168, 
S.tid. 3862 (18.5.93). 
(Innstilling forelagt utenriks- og konstitu
sjonskomiteen før avgivelse.) 

10. Samtykke til ratifikasjon av endringar i 
ein Protokoll av 29. juni 1990 til Wien-kon
vensjonen av 22. mars 1985 om vern av 
ozonlaget, som gjeld stoff som reduserer 
ozonlaget. (Montreal-protokollen.) 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 71, ref. S.tid. 3515, Innst. S. 184, 
S.tid. 4073 (1.6.93). 

!!.Handlingsplan for miljøvern i Forsvaret. 
St.meld. 21, ref. S.tid. 2548, Innst. S. 202, 
S.tid. 4190- 4195 (7 .6.93). 
(Utkast til innst. forelagt kommunal- og 
miljøvernkomiteen før avgivelse.) 

12. Nærmiljøpolitikk. Utfordringer og satsing 
i den statlige nærmiljøpolitikken med 
vekt på samvirke mellom offentlige og lo
kale ressurser. 
St.meld. 29, ref. S.tid. 3048 (23 .3.93). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.sp1n. fra Ragnhild Queseth Haarstad 

om gjenvinningsanlegg for brukte bildekk 
i Folldal og etablering av Folldal Natu
rum, S.tid. 2090 (9.12.92). 

2. Sp.spm. fra Dagfinn Hjertenes om å få 
slutt på den ulovlige importen av KFK
holdige veggpaneler, S.tid. 3435 (28.4 .93). 

3. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om å få olje
selskapet Texaco til å ta ansvar for dets 
ødeleggelse av livsgrunnlaget til indiane
re i Ecuador, dokumentert i rapport fra 
Framtiden i våre hender, S.tid. 3526 
(5.5.93). 

4. Sp.spm. fra Paul Chaffey om Norges stem
megivning i Verdensbanken for et vann
kraftprosjekt i Chile med skadevirkninger 
bl.a. for Mapuche-indianerne, S.tid. 3733-
3734 (12.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om pro

duktkontroll. (Vern om personsikkerhet i 
forbindelse med forbrukertjenester - hel
seskader.) 
Ot.prp. 50, ref. O.tid. 491, Innst. O. 86, O.tid. 
647-648 (11.5.93), Besl. O. 97, L.tid. 61 
(19 .5.93). Lov av 11. juni 1993. 

2. Endringer i straffeloven (generalklausul 
om miljøkriminalitet). 
Ot.prp. 92, ref. O.tid. 649, Innst. O. 121, 
O. tid. 826-829 (1.6.93), Besl. O. 128, L.tid. 75 
(9.6.93). Lov av 11 . juni 1993. 
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NARKOTIKA 

Se også: ALKOHOL, SOSIAL VESEN 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1261-1360 
(5.12.89). 
Budsjett-kap.: 

621 3621 Statens institutt for alkohol- og 
narkotikaforskning 

622 Rusmiddeldirektoratet 
624 Tiltak for stoffmisbrukere 
721 3721 Statens klinikk for narkomane 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Holten om offentlig øko

nomisk støtte til kontaktgruppen Optima 
og lignende arbeid blant rusmiddelbru
kere, S.tid. 975-976 (29.11.89). 

2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om tiltak 
for AIDS-syke narkomane som skrives ut 
fra behandlingsavdelinger, S.tid. 976-977 
(29.11.89). 

3. Sp.spm. fra Børre Rønningen om godkjen
ning av planar for eit bu- og arbeidskollek
tiv for unge stoffmisbrukarar i Telemark, 
S.tid. 2077-2078 (17 .1.90). 

4. Sp.spm. fra Jørgen Kosmo om å få slutt på 
heroinomsetning og ulovlige pengetrans
aksjoner blant innsatte på Ullersmo, S.tid. 
2096 (17.1.90). 

5. Sp.spm. fra Kjell Erfjord om godkjen
ningsordning for private tilbud innen nar
kotikaomsorge-n, S.tid. 2303-2304 (7.2.90). 

6. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om Norges 
løfter til Colombia om politibistand i kam
pen mot kokain-kartellet, S.tid. 2522-2523 
(7 .3.90). 

7. Sp.spm. fra Marit Nybakk om opplærings
tiltak ved rehabiliteringskollektivene for 
stoffmisbrukere, S.tid. 2594-2595 (14.3.90). 

8. Sp.spm. fra Kari Helliesen om bedring av 
tilsyn og kontroll med privateide narkoti
kakollektiver, og måten de kommunale 
midlene her blir brukt, S.tid. 2761 (28.3.90). 

9. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om innføring av 
tvungne urinprøver daglig ved norske 
fengsler for å holde narkotika utenfor an
staltene, S.tid. 3206 (25.4.90). 

10. Sp.spm. fra Eva Finstad om å rydde opp i 
narkotikamisbruket rundt Egertorget i Os
lo, og tiltak mot narkotikamisbruk gene
relt, S.tid. 3560-3561 (16.5.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1277-1356 
(6.12.90). 
Budsjett-kap.: 

621 3621 Statens institutt for alkohol- og 
na rkotikaforskning 

622 Rusmiddeldirektoratet 
624 Tiltak for stoffmisbrukere 
721 3721 Statens klinikk for narkomane 

Il. Alminnelige saker: 
l. Norges deltakelse i De Forente Nasjoners 

44. ordinære Generalforsamling, gjenopp-

tatte sesjoner av FNs 43. Generalforsam
ling, FNs Spesialsesjon, om apartheid, 
FNs 17. Spesialsesjon, om narkotika, og 
FNs 18. Spesialsesjon, om internasjonalt 
økonomisk samarbeid og utvikling. 
(Vedlegg: Rapport om Norges deltakelse.) 
St.meld. 62 (89-90), ref. S.tid. 31, Innst. S. 
36, S.tid. 1798-1801 (14.12.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om høve 

for rehabiliterte tidlegare narkomane til å 
avtene verneplikta, S.tid. 3697-3698 
(5.6.91). 
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IV. Lovsaker: 
l. Endringer i midlertidig lov 17. desember 

1976 nr. 99 om adgang til telefonkontroll 
ved etterforskning av overtredelser av 
narkotikalovgivningen. (Telefonavlyt
tingsloven) 

Narkotika 

Ot.prp. 13, ref. O. tid. 122, Innst. O. 15, O. tid. 
164-168 (14.12.90), Besl. O. 10, L .tid. 10 
(20.12.90). Lov av 21. desember 1990. 

1991-92 
I . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S .tid. 1459-1520 
(2 .12.91). 
Budsjett-kap.: 

621 3621 Statens institutt for alkohol- og 
na rkotikaforskning 

622 Rusmiddeldirektoratet 
624 Tiltak for stoffmisbrukere 
721 3721 Statens klinikk for narkomane 

(l forslag fra FrP sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1991 under 

enkelte kapitler under Sosialdepartemen
tet m.v. (Kap. 721 Statens klinikk for nar
komane.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 846, Innst. S. 62, S.tid. 
1833- 1836 (12 .12.91). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om opplæring 

i sprøytesetting av narkomane, S.tid. 1297-
1298 (27 .11.91). 

2. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om tiltak for å 
hindre økt spritsmugling og narkotika
handel over den norsk/russiske grensen, 
S.tid. 1803 (11.12.91). 

3. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om effektivi
sering og samkjøring av inntaksprosedy
rer for å gi behandling til rusmisbrukere, 
S.tid. 2216-2217 (29.1.92). 

4. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om å sikre et 
tilstrekkelig antall behandlingssteder for 
tvangsbehandling av rusmiddelmisbru
kere i de ulike fylker, S.tid. 3787-3788 
(27 .5.92). 

5. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om uak
septable forhold i narkotikaomsorgen 
Oslo-regionen, S.tid. 3789-3790 (27 .5.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeprosessloven (telefonav

lytting i narkotikasaker). 
Ot.prp. 40, ref. O. tid. 298, Innst. O. 61, O. tid. 
486-520 (19.5.92), Besl. O. 81, L.tid. 56 
(26.5.92). Lov av 5. juni 1992. 
(5 forslag- ingen bifalt.) 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 11, S.tid. 1722-1780 
(30.11.92). 
Budsjett-kap.: 
610 Rusmiddeldirektoratet 
612 3612 Statens institutt for alkohol- og 

na rkotikaforskning 
614 Tiltak for stoffmisbrukere 
741 3741 Statens klinikk for narkomane 

2. Endringer av bevilgningsforslagene for 
1993 under enkelte kapitler under Sosial
departementet. (Kap. 614 og 760, innlem
ming i rammetilskuddet av bo- og arbeids
kollektiver og tiltak over handlingsplanen 
mot stoffmisbruk; kap. 741 Statens kli
nikk for narkomane.) 

26 

St.prp. l. Tillegg 8, ref. S .tid. 1472, Bud
sjett-innst. S. 11. Tillegg l, S.tid. 2145-2146 
(11.12.92). 

n. Alminnelige saker: 
l. lnterp. fra Fridtjof Frank Gundersen om 

vår nåværende narkotikapolitikk. 
S .tid. 2814-2829 (18.2.93). 

2.Tiltak for rusmiddelmisbrukere. (Erfarin
gene med regionalisering av alkoholinsti
tusjonene, prøvefylkeprosjektene og 
handlingsplanen mot stoffmisbruk, fram
tidig organisering av behandlings- og hjel
petilbud.) 
St.meld. 69 (1991-92), ref."'.tid. 4484 (1991-
92), Innst. S. 122, S.tid. 3371-3399 (26.4.93). 
(l forslag fra John Alvheim pva. FrP sendt 
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Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT l. 2 forslag ikke bifalt.) 

3. Forslag fra John Alvheim om iverksetting 
av et omfattende behandlingsprogram for 
vedlikeholdsbehandling av opiatmisbru
kere med metadon. 
Dok. 8:9 (1991-92), ref. S.tid. 2439 (1991-92), 
Innst. S . 121, S .tid. 3371-3400 (26.4.93). 
(Forslaget ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Terje Nyberget om behand

lingstilbud for unge stoffmisbrukere i 
Troms, og initiativ til nasjonal handlings
plan for behandling av kriminelle stoff
misbrukere, S.tid. 1265-1266 (18.11.92). 

2. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om Oslo-po
litiets bekjemping av narkotikakriminali
tet og organisert kriminalitet for hele lan
det og regjeringens reduserte prioritering 
av dets virksomhet, S.tid. 2434-2435 
(20.1.93). 

3. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om det er dek
ning i lovverket for å gi sosiallån til dek
ning av narkotikagjeld, S. tid. 2435-2436 
(20.1.93). 

4. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om tilrette
legging av behandlingstilbud slik at ved
tak om tvangsbehandling av narkomane 
kan etterleves, S.tid. 2436-2438 (20.1.93). 

5. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om over
dosedødsfall blant stoffmisbrukere som 
skyldes blanding av stoff og reseptbelagte 
legemidler, og oppjustering av nåværende 
B- preparater til A-preparater, S.tid. 2456-
2457 (27 .1.93). 

6. Sp.spm. fra Eleonore Bjartveit om brudd 
på narkotikalovgivningen kan gi grunn
lag for inndragning av skjenkebevilling, 
S .tid. 2782 (17 .2.93). 

7. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å endre ar
beidsmiljølovens forskrifter om dykking, 
slik at politi og tollvesen effektivt kan 
kontrollere skip med henblikk på narkoti
kasmugling, S .tid. 3181-3182 (31.3 .93). 
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NATO (MILITÆRTEKNISKE SPM) 

Omfatter bl.a.: Forhåndslagring, infrastrukturarbeider. 
Se også: ATOMVÅPEN, FORSVAR, FORSVARSMATERIELL, MILITÆRT PERSONELL, NA
TO (POLITISKE SPM) 

1989-90 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. (NCF, NATO Composite Force- NAL 
MEB, Norwegian Air Landed MEB - logis
tikkstøtte til allierte styrker.) 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 767-818 
(24.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1760 4760 Nyanskaffelser av materiell og ny

bygg og nyanlegg 
4799 Andre inntekter utenfra 

n. Alminnelige saker: 
l. Del 41 av NATOs fellesfinansierte infra

strukturprogram. 

St.prp. 88, ref. S.tid. 3390, Innst. S. 170, 
S.tid. 3660-3662 (29.5.90). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra William Engseth om å sikre 

nord-norsk næringsliv oppdrag i forbin
delse med utbygging av forsvarsanlegg i 
Nord-Norge, S.tid. 356-357 (15.11.89). 

2. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
lokale entreprenører som blir utelatt ved 
utbyggingen av Bodø flystasjon, S. tid. 
2146-2147 (24.1.90). 

3. Sp.spm. fra Helen Bøsterud om initiativ 
overfor NATO om å utarbeide en plan for 
medlemslandene om fordeling av framti
dige styrkereduksjoner, S.tid. 2315 (7.2.90). 

1990-91 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1051-1097 
(1.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1760 4760 Nyanskaffelser av materiell og ny

bygg og nyanlegg 
4799 Andre inntekter utenfra 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger m. v. under for

svarsbudsjettet for 1990. (Omgrupperings
proposisjon. Vederlagsfri overdragelse av 
Forsvarets eiendommer i Tranøy kommu
ne i Troms og Skjerstad kommune i Nord
land. Nettobudsjettering av utgifter ved 
produksjon og salg av sjømålsraketter av 
typen Penguin MK Il MOD 7 til USA.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 699, Innst. S. 48, S.tid. 
1097- 1099 (1.12.90). 

2. Del 42 av NATOs fellesfinansierte infra
strukturprogram. (l debatten om forsvars
ministermøtets arbeid med et nytt strate
gikonsept, med flernasjonale utryknings
styrker og om manglende konsultasjon 
med Stortinget.) 
St.prp. 79, ref. S.tid. 3361, Innst. S. 156, 
S.tid. 3469- 3480 (30.5.91). 

3. Visse endringer/tillegg m.v. til det nasjo
nalfinansierte bygge- og anleggsprogram i 
Forsvaret. (Kontorbygg på Bømoen, Voss; 
undervisnings bygg i Halden; vaskehall for 
fly på Rygge hovedflystasjon; mannskaps
forlegning på Værnes; forvaltningsbygg 
og telthus på Haslemoen; kontorbygg og 
befalsforlegning på Lahaugmoen; kjøk
ken og messebygg Oscarsborg; verksted 
og kai i Ramsund; verkstedsbygning ved 
SFK i Haakonsvern; skytebane i Av
grunnsdalen, Hurum; salg av eiendom i 
Voksenlia i Oslo; erverv av leiet areal i 
Lutvann leir.) 
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St.prp. 81, ref. S.tid. 3361, Innst. S. 183, 
S.tid. 4039-4041 (13.6.91). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Petersen om forslag om 

utvidet forsyningsstøtte til NATOs Atlan
terhavs/låte, S.tid. 3695- 3696 (5.6.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 84 7-902 
(19.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1760 4760 Nyanskaffelser av materiell og ny

bygg og nyanlegg 
4799 Andre inntekter utenfra 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger m.v. under for

svarsbudsjettet for 1991. (Omgrupperings
proposisjon- tilleggsbevilgninger som føl
ge av norsk engasjement i Golf-krigen 
m.m.) 
St. prp. 20, ref. S.tid. 748, Innst. S. 58, S.tid. 
1782- 1791 (10.12 .91). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

2. Del 43 av NATOs fellesfinansierte infra
strukturprogram. 
St.prp. 67, ref. S.tid. 3060, Innst. S. 160, 
S .tid. 3706- 3715 (21.5.92). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

3. Visse endringeritillegg m .v. til det nasjo
nalfinansierte bygge- og anleggsprogram i 
Forsvaret. (Nasjonal forhåndsfinansiering 
av fellesfinansierte prosjekter ved Evenes, 
Andøya, Banak og Bardufoss flystasjo
ner.) 
St.prp. 88, ref. S.tld. 3680, Innst. S. 214, 
S.tid. 4046-4049 (16 .6.92). 
( 4 forslag - ingen bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om momsfri

tak for utenlandske NATO-styrker som 
kjøper varer til benyttelse under øvinger i 
Norge, S.tid. 1617-1618 (4.12 .91). 

2. Sp.spm. fra Helen Bøsterud om sikring av 
forsterkninger til Norge etter at Canada og 
USA trapper ned sitt nærvær i Europa, 
S.tid. 2763 (11.3.92). 

3. Sp.spm. fra Oddmund H. Hammerstad om 
stans i leveranser av panservernvåpen fra 
Raufoss AlS til De forente stater på grunn 
av uakseptabel videreeksport, S. tid. 3842-
3843 (3.6.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S . 7, S.tid. 1016-1071 
(12.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1760 4760 Nyanskaffelser av materiell og ny

bygg og nyanlegg 
4799 Andre inntekter utenfra 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar i løyvingar m.m. under for

svarsbudsjettet for 1992. (Omgrupperings
proposisjon- reduksjon av kap. 1760, post 
48 Fellesfinansierte bygg og anleggsarbeid 
og tilbakeføring til statskassen.) 
St. prp. 14, ref. S.tid. 1185, Innst. S. 57, 
S.tid. 2057- 2064 (8.12.92). 
(4 forslag- ingen bifalt.) 

2. Del 44 av NATOs fellesfinansierte infra
strukturprogram. (Omlegging av og en
drede prioriteringer innenfor infrastruk
turprogrammet, forhåndsfinansiering 
med dekning fra den nasjonale del av byg
gebevilgningen.) 
St.prp. 67, ref. S.tid. 3514, Innst. S. 196, 
S .tid. 4178-4180 (7 .6.93). 
(Jf. neste sak.) 

3. Visse endringer/tillegg m.v. til det nasjo
nalfinansierte bygge- og anleggsprogram i 
Forsvaret. (Nasjonal forhåndsfinansiering 
av fellesfinansierte prosjekter, barnehage 
ved Garnisonen i Porsanger, nytt kontroll
tårn ved Rygge hovedflystasjon, kjøp av 
Rygge hotell, skyte- og øvingsfelt på Rin
gerike, innløsning av eiendommen Brat
ten ved Bodø til drivstofflager for Atlan
terhavsflåten, kontorbygg for Forsvarets 
overkommando - Etterretningsstaben, ny 
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vurdering av artilleriskytefelt i Gyvatn -
Bygland kommune.) 
St.prp. 68, ref. S .tid. 3514, Innst. S . 201 , 
S.tid. 4181- 4187 (7 .6.93). 
(5 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

4. Forsvarets materiellanskaffelsesvirksom
het og prosjektstyring. 
(Vedlegg: Innstilling fra «Roderburgutval
get», l. juli 1992. Inntatt i Innst. S. 197: 
Brevveksling mellom Riksrevisjonen, For
svarsdepartementet, Stortinget og forsvar
skomiteen vedr. Regelverk for statens an
skaffelsesvirksomhet (REFSA) og endrin
ger i Bestemmelser for anskaffelser i For
svaret (BAF), samt utrykte vedleggs kon
stitusjonelle betydning.) 

St. meld. 17, ref. S .tid. 2418, Innst. S. 118, 
S .tid. 3310-3311 (20.4.93), Innst. S. 197, 
S .tid. 4187-4190 (7 .6.93). 
(Innst. 118 tilbakesendt komite.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om å ta initiativ 

til at øvelser med atomdrevne eller atom
våpenbærende fartøyer ikke finner sted i 
våre viktige fiskeressursområder, S. tid. 
2114-2115 (9 .12.92). 

2. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om å ta initiativ 
til at øvelser med atomdrevne eller atomvå
penbærende fartøyer ikke finner sted i vå
re viktige fiskeressursområder, som 
Vestfjorden, S .tid. 2868-2869 (24.2.93). 
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NATO (POLITISKE SPM) 

Omfatter bl.a.: Basepolitikk, Den Nordatlantiske Forsamling, NATO-øvelser. 
Se også: FREDSARBEID, INTERNASJONALT SAMARBEID, NEDRUSTNING, UTENRIKS
SAKER 

1989-90 
Il. Alminnelige saker: 

l. Årsberetning fra den norske delegajon til 
Den nordatlantiske forsamling for 1988. 
Dok. 9, ref. S.tid. 73, Innst. S. 21 : S.tid. 629 
(20.11.89). 

2. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Den nordatlantiske forsamling. 
Innst. S. 25, S.tid. 653 (21.11.89). 

3. Årsberetning fra den norske delegasjon til 
Den nordatlantiske forsamling for 1989. 
(Drøftelser med representanter for Sovjet
unionen, Polen og Ungarn.) 
(Vedlegg: Inntatt i meldingen: Vedtakene 
i plenum og de norske innleggene på mø
tet i Roma og på vårmøtet i Antalya, Tyr
kia.) 
Dok. 12, ref. S.tid. 2471, lnnst. S. 115, S.tid. 
2788 (29 .3.90). 

4. Utviklingstrekk i det internasjonale sam
funn og virkninger for norsk utenrikspoli
tikk. (Førstebruksstrategien.) 
St.meld. 11, ref. S.tid. 73, Innst. S. 181, 
S .tid. 3713-3791 (utenriksdebatt 31.5.90). 
(7 forslag fra SV - ikke bifalt.) 

5. Forslag fra Rolf Ketil Bjørn og Paul Chaf-

fey om den vertslandsavtale som det er 
planer om å inngå med USA. 
Dok. 8:30, ref. S .tid. 2637, Innst. S. 212 (ik
ke-beh.), S. tid. 4076 (8.6.90). 

6. Samarbeidet i Atlanterhavspaktens orga
nisasjon i 1989. (Vedlegg: l. Enkelte spørs
mål i det politiske og forsvarsmessige 
samarbeid. 2. Kommunikeer og erklærin
ger fra ministermøtene i Brussel, Almansil 
og Estoril.) 
St.meld. 60, ref. S.tid. 4662 (28.9.90) og ved
tatt utsatt. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om reduksjon 

av forsvarsbevilgningene innen NATO, 
S.tid. 1628-1630 (13 .12.89). 

2. Sp.spm. fra Trond Jensrud om fremleg
ging av saken om vertslandsavtale for 
Stortinget, S.tid. 2376 (14.2.90). 

3. Sp.spm. fra Sylvia Kristin Brustad om år
lig vedtak fra NATOs kjernefysiske plan
leggingsgruppe om nødvendigheten av 
kjernefysiske våpen i NATOs strategi, 
S.tid. 3325-3327 (2.5.90). 

1990-91 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Rolf Ketil Bjørn og Paul Chaf

fey om den vertslandsavtale som det er 
planer om å inngå med USA. 
Dok. 8:30 (1989-90), ref. S.tid. 2637 (1989-
90), Innst. S. 13, S.tid. 509-512 (8.11.90). 
(Forslaget b]e ikke bifalt.) 

2. Samarbeidet i Atlanterhavspaktens orga
nisasjon i 1989. (Konsultasjoner om Øst/ 
Vest-spørsmålet. Alliansens helhetlige 
nedrustningskonsept. CFE-forhandlinger 
og rustningskontroll.) 
(Vedlegg: l. Enkelte spørsmål i det politis
ke og forsvarsmessige samarbeid. 2. Kom-

munikeer og erklæringer fra ministermø
tene i Brussel, Almansil og Estoril.) 
St.meld. 60 (1989-90), ref. S.tid. 31, Innst. S. 
97, S.tid. 3030-3037 (16.4.91). 

3. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriks
ministeren. 
S.tid. 3657-3665 (4.6.1991), S.tid. 3829-3906 
(utenriksdebatt 10.6.91). 
(Jf. neste sak.) 

4. Forslag fra Ingvald Godal, Kaci Kullmann 
Five og Jan Petersen om å be Regjeringen 
igangsette en prosess med fullt norsk med
lemskap i den Vest-Europeiske Union (Ves
tunionen) som målsetting. 



- 407- NATO (politiske spm) 

Dok. 8:39, ref. S .tid. 3135, Innst. S . 195, 
S .tid. 3829- 3906 (utenriksdebatt 10.6.91). 
(Forslaget, med tilslutning fra FrP, bleik
ke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

5. Samarbeidet i Atlanterhavspaktens orga
nisasjon i 1990. 
(Vedlegg: l . Enkelte spørsmål i det politis
ke og forsvarsmessige samarbeid. 2. Kom
munikeer og erklæringer fra ministermø
tene i Turnberry, London, Brussel, Alber
ta og København.) 
St.meld. 51, ref. S.tid. 4143 (17 .6.91), og 
vedtatt ikke behandlet av dette Storting. 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om initiativ til at 

øvelser hvor atomdrevne skip deltar, ikke 
avvikles i våre viktigste fiskeressursområ
der, S.tid. 231-232 (17 .10.90). 

2. Sp.spm. fra Paul Chaffey om regjeringens 
holdning til NATOs vedtak om å sende 
ka.mpfly til Tyrkias grense mot Irak, S.tid. 
2008-2009 (9.1.91). 

3. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om tilbakele
vering av krigsmateriell som Tyrkia fikk 
utlånt fra Norge under Golf-krigen, S.tid. 
3258-3259 (8.5.91). 

4. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om eventuelle 
atomvåpen ombord på den engelske fre
gatten HMS Chatham eller andre fartøyer 
på NATO-flåtebesøk i Oslo, S.tid. 3363-
3364 (15.5.91). 

1991-92 
Il. Alminnelige saker: 

l. Samarbeidet i Atlanterhavspaktens orga
nisasjon i 1990. 
(Vedlegg: l . Enkelte spørsmål i det politis
ke og forsvarsmessige samarbeid. 2. Kom
munikeer og erklæringer fra ministermø
tene i Turnberry, London, Brussel, Alber
ta og København.) 
St.meld. 51 (90-91), ref. S.tid. 33, Innst. S. 
69, S.tid. 1859-1865 (16.12.91). 
(Debatten i Stortinget behandlet den dags
aktuelle situasjonen.) 

2. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriks
ministeren. 
(Norges plass i det nye Europa; sikker
hetspolitiske tilknytninger til NATO, EF 

og Vestunionen; det sovjetiske kjemevå
penarsenal; tilbud om assosiert medlem
skap i Vestunionen.) 
S .tid. 2401-24\>9 (10.2.92), S .tid. 2485-2567 
(debatt 13.2.92). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om norsk initia

tiv overfor Tyrkia for å få stoppet angrep 
på kurdere inne på irakisk territorium, 
S.tid. 1589-1590 (4.12.91). 

2. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om bruk av 
ressurser til NATO-øvelsen Team-Work, i 
forhold til miljø- og matvaresituasjonen i 
Russland, S.tid. 2169-2170 (22 .1.92). 

1992-93 

n. Alminnelige saker: 
l. NATOs nye kommandostruktur og steds

valg for NATOs nye kommando i Norge . 
(Jåttå i Stavanger.) 
St.prp. 115 (1991-92), ref. S .tid. 4043 (1991-
92), Innst. S. 2, S.tid. 131-133 (13 .10.92). 

2. Suppleringsvalg til Den Nordatlantiske 
Forsamling. 
Innst. S. 16, S.tid. 543 (22.10.92). 

3. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriks
ministeren (nye NATO-oppgaver, Det nor
datlantiske samarbeidsrådet - NACC, Ves
tunionen, KSSE, deltakelse i fredsoppret
tende FN-operasjoner). 

S .tid. 2409-2418 (19.1.93), S.tid. 2487-2548 
(debatt 1.2.93). 

4. Samarbeidet i Atlanterhavspaktens orga
nisasjon i 1991. (Sikkerhetspolitikken, for
holdet til USA, EF og Vestunionen, 
KSSE.) 
(Vedlegg: l. Enkelte spørsmål i det politis
ke og forsvarsmessige samarbeid. 2. Kom
munikeer og erklæringer fra ministermø
tene i København, Brussel, Roma og Taor
mina.) 
St.meld. 46 (1991-92), ref. S.tid. 3769 (1991-
92), Innst. S. 136, S .tid. 3862-3870 (18 .5.93). 
(Utkast til innst. forelegges forsvarskomi
teen før avgivelse. 2 forslag ikke bifalt.) 
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5. Samarbeidet i Atlanterhavspaktens orga
nisasjon i 1992. 
(Vedlegg: l. Enkelte spørsmål i det politis
ke og forsvarsmessige samarbeidet. 2. Er
klæringer og kommunikeer fra minister
møtene.) 
St.meld. 47, ref. S.tid. 4074, Innst. S. 209, 
S.tid. 4323 (9.6.93). 
(Jf. forrige sak.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om kostnade

ne for NATO- øvelsen «Battle Griffin-93» 
og altemativ bruk av pengene på miljø
messige og sosiale problemer i Russland, 
S.tid. 2468-2569 (3.2.93). 
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NATURSKADER 

Omfatter bl.a.: Avlingsskader, naturskadeerstatninger, naturskadeloven, Norges naturskade
fond, orkanskader, stormskader. 
Se også: HUSDYRBRUK, JORDBRUK, LANDBRUK, REINDRIFT, SKOGBRUK 

1989-90 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 9, S.tid. 654-696 
(21.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1148 Statens naturskadefond, erstat

ning og sikring 

U. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 

1989 til Statens naturskadefond og Statens 
Landbruksbank. 
St.prp. 41, ref. S.tid. 967, Innst. S . 51, S.tid. 
1690-1691 (15 .12.89). 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 9, S .tid. 1101-1144 
(3.12 .90). 
Budsjett-kap.: 
1148 Statens naturskadefond, erstat

ning og sikring 

Il. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet 1990 

på en del kapitler under Landbruksdepar
tementet. (Kap. 1148 Statens naturskade
fond, erstatning og sikring). 
St. prp. 27, ref. S .tid. 770, Innst. S. 56, S .tid. 
1817- 1818 (17 .12.90). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 9, S.tid. 791-842 
(18.11.91). 
Budsjett-kap .: 
1148 Statens naturskadefond, erstat

ning og sikring 

n. Alminnelige saker: 
l. Redegjørelse av justisministeren om red

ningsarbeidet etter orkanen på Vestlandet 
og i Trøndelag. 
S.tid. 2096-2104 (8 .1.92) og vedlagt proto
kollen. 

(En representant fra hver partigruppe fikk 
anledning til korte merknader etter rede
gjørelsen.) 

2. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for 
1992 innenLandbruksdepartementets 
budsjettområde - om orkanskadene på 
Vestlandet og i Trøndelag m.v. 
St.prp. 58, ref. S.tid. 2758, Innst. S . 139, 
S.tid. 3313- 3323 (10.4.92). 
(2 forslag fra Inger Dag Steen pva. SV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

3. Oppfølging av orkanskader på Vestlandet 
og Trøndelag og erstatningsutbetalinger 
til kommuner og fylkeskommuner m .v . 
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(Vedlegg til innst.: l. Svarbrev av 21.5.92 
fra Kommunaldepartementet på spørsmål 
fra kommunal- og miljøvernkomiteen. 2. 
Svarbrev av 1.6.92 fra Kommunaldeparte
mentet vedr. forholdet til Konsesjonsav
giftsfondet.) 
St.prp. 74, ref. S .tid. 3180, Innst. S. 183, 
S.tid. 3896-3903 (5.6.92). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Laila Ka land om betre første

linjeteneste og beredskapsplanar i kom
munar og fylke etter orkanen på Nordvest
landet, S.tid. 2130-2131 (15.1.92). 

2. Sp.spm. fra Gudmund Restad om statlige 
midler til gjenoppbygging av Bøfjordbrua 
i Sumadal kommune etter 

orkanen på Nord-Vestlandet, S .tid. 2287-
2288 (5.2.92). 

3. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om re
duksjon i erstatningssummane etter or
kanskadane på Nord- Vestlandet og uvisse 
om bidrag frå staten, S.tid. 2765-2766 
(11.3 .92). 

4. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup, framsatt 
av Dag Christopher Weberg om a-konto ut
betaling av erstatningsbeløp etter orkan
herjingene på Nord-Vestlandet før fullført 
opprydding, S .tid. 3536 (13.5 .92) . 

5. Sp.spm. fra Olav Akselsen om stans i heli
kopterbruk av budsjettmessige hensyn 
under slokking av skogbrann på Stord, 
S .tid. 3927-3928 (10.6.92). 

1992-93 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 9, S .tid. 1132-1167 
(16.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1148 4148 Statens naturskadefond, erstat

ning og sikring 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1992 under 

Kommunaldepartementets forvaltnings
område. (Kap. 564 Erstatninger til kom
muner og fylkeskommuner i forbindelse 
med orkanskader, tilskudd til energiverk.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 42, 
S .tid. 1577-1615, 1662-1664 (26.11.92). 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1992 til 
Statens naturskadefond, Avlingsskade/on
det m .m . (Tilleggsbev. etter orkankatastro
fen på Nord-Vestlandet og i Trøndelag 
nyttårshelgen 1992; tillegg til avlingsska
defondet pga. tørken sommeren 1992.) 
St.prp. 21 , ref. S.tid. 1186, Innst. S . 54, 
S.tid. 2053 (8.12.92). 

3. Endringer i statsbudsjettet for 1993 til Sta
tens naturskadefond, Avlingsskade/ondet 
m .m . (Kap. 1120 Praktikantordningen, 
kap. 1140 Tilskot til investeringstiltak, 
kap. 1148 Statens naturskadefond- skader 
etter uvær i Nord-Norge, kap. 1150, tilskot 

til avlingsskadefondet - tørkeskader, kap. 
4111, overføring fra VESO.) 
St.prp. 46, ref. S .tid. 3048, lnnst. S. 113, 
S.tid. 3260 (1.4.93). 

4. Interp. fra Anneliese Dørum om å medvir
ke til at lovverk og forsikringsselskapenes 
praksis bedre sikrer skadelidte etter na
turkatastrofer 
S.tid. 3928-3937 (24.5.93). 

Dl. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per Sævik om kva fiskerimi

nisteren vil gjere for å oppfylle Stortingets 
intensjon om erstatning etter orkanen l. 
januar 1992, S.tid. 2115-2116 (9.12.92). 

2. Sp.spm. fra Marit Rotnes om forsikrings
oppgjør ved naturskader, i lys av erfarin
ger etter orkanen nyttåret 1992, S.tid. 2384-
2385 (13.1.93). 

3. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om avkor
ting av forsikringsoppgjør etter orkanen 
på Vestlandet i fjor, S . tid. 2423-2424 
(20.1.93). 

4. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om kom
munenes utgifter ved skogbrann kan dek
kes av Naturskadefondet, S. tid. 2572-2573 
(3 .2.93). 

5. Sp.spm. fra Syver Berge om erstatning til 
skogeigarar for kvalitetsforringing og 
tømmerprisnedgang etter orkanskadar, 
S.tid. 3980-3981 (26.5.93). 
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NATURVERN 

Omfatter bl.a.: Direktoratet for naturfo1·valtning, dyrevern, ferskvannsfiske, fredning av dyr, 
friluftsliv, fritidsfiske, jakt, motorferdselsloven, nasjonalparker, strandloven, vassdragsvern, 
viltloven. 
Se også: FORURENSNING, MILJØVERN 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 857-967 
(28.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1422 Naturvern og friluftsformdl 
1427 4427 Direktoratet for naturforvaltning 
1450 Naturressursforvaltning 

O. Alminnelige saker: 
l. Oppland fylkeskommune sender brev da

tert 9. april 1990 med uttalelse om bar
skogvern. 
Ref. S.tid. 3299 (26.4.90), og vedlagt proto
kollen. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Helga Haugen om virkninge

ne av utbygging av renseanlegg langs Sør
landskysten, som en oppfølging av Nord
sjøavtalen, S.tid. 286 (1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om protest 
frå Regjeringa mot bygging av gjenvin
ningsanlegg for plutonium i Dounreay, 
S.tid. 289-290 (1.11.89). 

3. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om rømt opp
drettslaks som sprer sykdommen furunku
lose til villaksbestanden, S.tid. 291 
(1.11.89). 

4. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om 
den restriktive praktisering av rovviltlo
ven, S.tid. 365-366 (15.11.89). 

5. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om deltakelse 
av miljøvernministeren og Troms Natur
vern ved et møte angående Forsvarets ut
byggingsplaner i Troms, S.tid. 704-705 
(22.11.89). 

6. Sp.spm. fra Laila Kaland om tiltak for å 
hindre massedød av laks pga. sjukdom
menfurunkulose, S.tid. 711- 712 (22.11.89). 

7. Sp.spm. fra Olav Akselsen om tiltak for å 
motverke skadeverknader på miljøet ved 
utbygging av militære anlegg i Troms og 
Nordland, S.tid. 1650-1651 (13.12.89). 

8. Sp.spm. fra Vida1· Kleppe om nye regler 
for når fylkesmannen kan reise innsigelser 
mot reguleringsplan for hyttebygging i for
bindelse med hyttebygging i Kåveland, 
Lyngdal kommune, S .tid. 1671-1672 
(13.12.89). 

9. Sp.spm. fra Tore A . Liltved om desentrali
sering til kommunene av retten til å vedta 
lokale forskrifter til lov om motorferdsel i 
utmark, S .tid. 1676 (13.12.89). 

10. Sp.spm. fra Jens Marcussen om å sørge for 
at det ikke blir lagt andre restr·iksjoner på 
fritidsfiske i sjøen enn gjeldende bestem
melser, S.tid. 1676-1677 (13.12 .89). 

11. Sp.spm. fra Per Aunet om å forskuttere 
Naturvernforbundets utgifter i forbindelse 
med oljeulykken i Sognefjorden, S.tid. 
2057-2058 (10.1.90). 

12. Sp.spm. fra Olav Akselsen om avvikling 
av sanduttak innanfor området til Herdla 
naturreservat, S .tid. 2098-2099 (17 .1.90). 

13. Sp.spm. fra Harry Jensen om vedtak om at 
fritidsfiske bare kan foregå med stang el
ler håndsnøre nord for Stad, S . tid. 2181 
(24.1.90). 

14. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om målset
tinga i Handlingsplanen for Nedre Glom
maregionen om at vesentlige rekreasjons
og friluftsinteresser ikke skulle være ve
sentlig berørt sommeren 1990, S.tid. 2234 
(31.1.90). 

15. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om regla
ne for torskefisket som gjer at hobbyfiske 
etter torsk til eige bruk ikkje er tillate, 
S.tid. 2326-2327 (7.2.90). (Jf. sak 13) 

16. Sp.spm. fra Per Aunet om planleggingen 
av skytefeltet på Nord-Fosen og sikring av 
miljøverninteressene, S.tid. 2392 (14.2.90). 
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17. Sp.spm. fra Nils O. Colten om å fylgja opp 
ein rapport om fritidsbåtpolitikken, S.tid. 
2462-2463 (21.2.90). 

18. Sp.spm. fra Karin Lian om hensyn til lo
kalpolitikeres og Miljøverndepartemen
tets vedtak ved søknader om hyttebygging 
i Tjøme kommune, S.tid. 2606-2607 
(14.3.90). 

19. Sp.spm. fra Erik Solheim, framsatt av Per 
Aunet om innføring av et generelt import
forbud for tropetømmer, S. tid. 2783-2784 
(28.3.90). 

20. Sp.spm. fra Jens Marcussen om oppheving 
av forbud mot krokgarn og kilenot i Ska
gerrakområdet, og i stedet innføre tidsbe
stemmelser, S.tid. 2785 (28.3.90). 

21. Sp.spm. fra Asa Solberg Iversen om hvor
vidt forslaget om barskogvern vil komme 
opp i Stortinget, S.tid. 2785-2786 (28.3.90). 

22. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om endring i 
lov om motorferdsel i utmark vedrørende 
trafikk med snøscooter, S.tid. 2960 (4.4.90). 

23. Sp.spm. fra Per Aunet om initiativ til en 
undersøkelse av helsetilstanden til trærne 
i de største byene, S.tid. 3183-3184 (25.4.90). 

24. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om løyve 
for ei verksemd til å byggje loddeoljetan
kar i rekreasjonsområdet Solnørvika i 
Skodje kommune, S.tid. 3337-3338 (2.5.90). 

25. Sp.spm. fra Anders Aune om innstram
ming av nødrettsbestemmelsene i viltlo
ven og rettsvernet for ulv, S.tid. 3617 
(23.5.90). 

26. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om statsstøtte 
til kabeldrift av skog i utilgjengelige lier, 
hvor en stor del av landets «urskog)) ligger, 
er i samsvar med en bærekraftig utvikling, 
S.tid. 3704-3705 (30.5.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov 28. juni 1957 nr. 16 om fri

luftslivet og lov 19. juni 1970 nr. 63 om na
turvern. (Nedlegging av Statens frilufts
råd og Statens naturvernråd; omlegging 
av fylkesfriluftsnemnda.) 
Ot.prp. 39, ref. O.tid. 96, Innst. O. 39, O.tid. 
180-182 (21.5.90), Besl. O. 41, L.tid. 18 
(29.5.90). Lov av 8. juni 1990. 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1475-1570 
(10.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1401 Opplysningsvirksomhet, tilskudd 

til organisasjoner 
1422 Naturvern og friluftsformdl 
1427 4427 Direktoratet for naturforvaltning 
(2 forslag fra KrF og Sp bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. frå Laila Kaland om det tredelte 

forvaltningsans1;aret for villaks, oppdrett
snæringa og fiskesjukdomar. 
S.tid. 32-48 (9.10.90). 

2. Avgift på patroner med blyhagl. 
St.prp. 10, ref. S.tid. 522, Innst. S. 44, S.tid. 
951-952 (29.11.90) og tilbakesendt Regje
ringen. 
(2 forslag- ikke bifalt.) 

3. Fauske kommunestyre sender uttalelse da
tert 22. november 1990 om endringer i na
sjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy
er i utmark. 
Ref. S.tid. 1698 (12.12.90), og vedlagt proto
kollen. 

(Sendt kommunal- og miljøvernkomiteen 
til orientering i samsvar med President
skapets beslutning 13.12.90.) 

4. Endringar på statsbudsjettet for 1990 un
der Miljøverndepartementet. (Kap. 1427 
Direktoratet for naturforvaltning- rovvilt
skader.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 770, Innst. S. 68, S.tid. 
1903-1904 (19.12.90). 

5. lnterp. fra Syver Berge om retningslinjer 
for vern av barskogen, og hvor mye midler 
som blir stilt til rådighet. 
S.tid. 2283-2302 (8.2.91). 
(l forslag fra Per Aunet pva. SV sendt 
Kommunal- og miljøvernkomiteen.) 
(Jf. sak 7.) 

6. Forslag fra Per Aunet og Erik Solheim om 
å ta verneplan for barskog opp til behand
ling i Stortinget. 
(Vedlegg: l. Brev av 4.2.91 fra Miljøvernde
partementet til kommunal- og miljøvern
komiteen.) 
Dok. 8:7, ref. S.tid. 763, Innst. S. 115, S.tid. 
2972-2982 (11.4.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt. l forslag fra SV 
og KrF -ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

7. Forslag fra Per Aunet pva. SV: «Stortinget 
ber Regjeringen inngå en 20-års leieavtale 
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på 450 km2 produktiv skog utover det tid
ligere vedtatte verneareal på 250 km2, slik 
at det samlete verneareal kommer opp i 
700km2 produktiv skog. 
(Vedlegg: 2. Brev av 7.3.91 fra Miljøvernde
partementet til kommunal- og miljøvern
komiteen.) 
S.tid. 2301-2302 (8.2.91), Innst. S. 115, S .tid. 
2972-2982 (11.4.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt. l forslag fra SV 
og KrF - ikke bifalt.) 
(Jf. sakene 5 og 6.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per Aunet om tidspunkt for 

avgjørelse om det nye regelverket om kon
sekvensutredninger skal gjelde for saken 
om skytefelt på Nord-Fosen, S .tid. 227-228 
(17 .10.90). 

2. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om praktise
ring av naturvernlova i eit tilfelle der ei 
overnattingsbedrift i Hallingdal vert på
lagt å ta ned opplysningsskilt, S.tid. 541-
542 (14.11.90). 

3. Sp.spm. fra Børre Rønningen om oppret
thalding av mellombels vern av Ardalen 
øvst i Tovdalsvassdraget, S . tid. 54 7 
(14 .11.90). 

4. Sp.spm. fra Syver Berge om forbud mot å 
skyte ulv i nødverge, S.tid. 549-550 
(14.11.90). 

5. Sp.spm. fra Jens Marcussen om snarlig· 
møte mellom impliserte parter for å få av
klaring i saken om verneplanprosjekt for 
heiområdet Setesdal-Ryfylke, S.tid. 721 
(21.11.90). 

6. Sp.spm. fra Reidar Johansen om benåd
ning av Alta- demonstranter som ikke har 
betalt sine bøter, S .tid. 2015- 2016 (9.1.91). 

7. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om Norges 
Snøscooterforbunds krav om å få tilbake 
ordningen med egne kommunale forskrif
ter, S.tid. 2063-2065 (16 .1.91). 

8. Sp.spm. fra Jens Marcussen om observa
tørstatus for Norges Naturvernforbunds 
Barentshav-utvalg i Reguleringsrådet, 
S.tid. 2484-2485 (20.2.91). 

9. Sp.spm. fra Syver Berge om saksbehand
lingstida vedrørande avkjøringsveg frå 
riksveg 4 på Harestua i Lunner kommune, 
S .tid. 2584-2585 (6 .3.91). 

10. Sp.spm. fra Petter Bjørheim, framsatt av 
Lodve Solholm om avslag på søknad fra 10 
gårdbrukere om kraftverk i Hellesylt, 
mens Strandas kommunale E-verks pla
ner i Geiranger tas ut av Samlet plan, 
S.tid. 2585-2587 (6.3.91). 

11. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om 
kjøp av eiendommen Valevatn i Sirdal til 
nasjonalpark, og sikring av jordbruksin
teressene i området, S.tid. 2587 (6.3.91). 

12. Sp.spm. fra Leiv Blakset om freding av de
lar av Veslebygda!Flo i Stryn kommune til 
naturreservat, og erstatning til grunneiga
rane etter lang sakshandsamingstid, S.tid. 
3272 (8 .5.91). 

13. Sp.spm. fra Eva Reir, framsatt av Per Au
net om vurdering av Naturvernforbundets 
krav om installasjon av avsug for bensin
damp ved bensinstasjoner som urealistisk, 
S .tid. 3273-3274 (8.5.91). 

14. Sp.spm. fra Harald Løbak Thoresen om 
behandling av konsesjonssøknad fra 
Glommens og Laagens Brukseierforening 
om regulering av Øyeren, S.tid. 3452-3453 
(29.5.91). 

15. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om åpning av 
A røya i Lyngen fjorden for allmenn ferdsel, 
S.tid. 3697 (5.6.91). 

16. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om oppføl
ging av ordningen med «naturpoliti>> i 
Trøndelag og på Nordmøre, S.tid. 3707-
3708 (5 .6.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 19. juni 1970 nr. 63 om natur

vern. (Begrenset erstatning for tapte ut
byggingsmuligheter ved fredning som na
turreservat eller naturminne.) 
Ot.prp. 51, ref. O. tid. 408, Innst. O. 70 (ikke
beh.), O. tid. 616 (11.6.91). 
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1991-92 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1305-1396 
(28.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1401 Opplysningsvirksomhet, tilskudd 

til organisasjoner 
1422 Naturvern og kulturminnevern 
1427 4427 Direktoratet for naturforvaltning 

2. Endringer på Miljøverndepartementets 
budsjettforslag for 1992. (Kap. 1427, lands
plan for vern av barskog). 
St. prp. l. Tillegg 3, ref. S .tid. 845, Budsjett
innst. S . 5. S .tid. 1305-1396 (28.11.91). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Miljøvernpolitisk redegjørelse av miljø

vernministeren. 
(Utslippsreduksjoner, avfallshåndtering, 
nye nasjonalparker, vassdragsvern, for
tidsvern, oljevernberedskap, friluftsliv, 
FN s miljøprogram, klimakonvensjonen, 
miljøkonferansen i Brasil, miljøavgifter, 
C02-målsettingen, radioaktiv forurens
ning.) 
S.tid. 3061-3069 (1.4.92), S.tid. 3210-3258 
(debatt 9.4.92). 
(3 forslag, hvorav l ikke bifalt. 2 forslag 
sendt Regjeringen, henholdsvis fra An
ders Aune og fra Per Aunet pva. SV- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

2. Forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe 
(Rovviltmeldingen) . 
(Vedlegg: Tabell- og figurregister. Vedlegg 
til innst.: 1.- 3. Brev mellom Miljøvernde
partementet og kommunal- og miljøvern
komiteen. 4. Brev av 1.11.90 til Riksadvo
katen fra Eidsivating Statsadvokatembe
ter om behov for endr. av viltlovens nød
rettsbestemmelse.) 
St.meld. 27 , ref. S .tid. 2195, Innst. S. 182, 
S.tid. 4013- 4031 (15.6 .92) . 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om bandlegging 

av skogareal i samband med verneplan for 
barskog i Midt-Noreg, S .tid. 37- 38 
(9.10.91). 

2. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om pålegg til 
Statoil om underjordiske parkeringsplas
ser ved bygging av forskningssenter på 
Rotvoll. (Trukket tilbake), S.tid. 40 
(9.10 .91). 

3. Sp.spm. fra Jan Elvheim om tillatelse for 
en funksjonshemmet til å benytte motori
sert rullestol i naturområder, S.tid. 943-
944 (20.11.91). 

4. Sp.spm. fra Per Aunet om stortingsmel
ding om ny nasjonalparkplan. (Trukket 
tilbake), S.tid. 1607 (4.12.91). 

5. Sp.spm. fra Helga Haugen om båndleg
ging av areal til 
utbygging av Gyvatn skytefelt, S .tid. 1797-
1798 (11.12.91). 

6. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om å 
åpne for vinterjakt på jerv i Lesja, S.tid. 
2138-2139 (15.1.92). 

7. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om lokal 
motstand mot Bergenshalvøens Kommu
nale Kraftselskaps planar om ny kraftline 
på Askøy, S.tid. 2704-2705 (26.2.92). 

8. Sp.spm. fra Jens Marcussen om fullmakt 
til handlefrihet for kommunene til å be
stemme over bruk av snøscooter, S. tid. 
2780-2781 (11.3 .92). 

9. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om grunnlag 
for oppheving av fredning av ærfugl i fyl
kene Telemark, Østfold og Vestfold, S.tid. 
2943-2944 (25.3.92). 

10. Sp.spm. fra Tore Haugen om bruk av stat
lig forkjøpsrett for å sikre en strandeien
dom på Nesodden til allment friluftsområ
de, S.tid. 3360-3361 (29.4.92). 

11. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om saksbe
handlingsregler til fri fylke forsøket om mil
jøvernoppgaver i Akershus, i forbindelse 
med reguleringsplan for Tangen-området i 
Nes kommune, S .tid. 3361-3362 (29.4.92). 

12. Sp.spm. fra Syver Berge om utarbeiding 
av forvaltningsplan som sikrar naturver
diane på Dovrefjell, S .tid. 3465-3466 
(6.5.92). 

13. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om bruk av 
Hjerkinn skytefelt til destruksjon av For
svarets ammunisjon og forholdet til Dov
refjell nasjonalpark, S . tid. 3544-3545 
(13 .5.92). 

14. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om flytting 
av slagbjørn fra Oppland til Hedmark, 
S.tid. 3782-3783 (27 .5.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet 

(utviding av forsøkstiden for kommunal 
viltforvaltning). 
Ot.prp. 14, ref. O.tid. 119, Innst. O. 17, O.tid. 
169-170 (13.12.91), Besl. O. 19, L .tid. 18 
(19 .12.91). Lov av 28. februar 1992. 

2. Endring i lov 19. juni 1970 nr. 63 om natur
vern. (Begrenset erstatning for tapte ut
byggingsmuligheter ved fredning som na
turreservat eller naturminne.) 
Ot.prp. 51 (1990-91), ref. O.tid. 408 (1990-
91), Innst. O. 28, O.tid. 192-204 (16.12.91), 
Besl. O. 27 , L.tid. 19-20 (19.12.91). Besl. L . 
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3, O.tid. 217 (9.1.92), Besl. O. 45, ref. L.tid. 
28 (28.1.92) og vedlagt protokollen. 
(Et flertall i komiteen innstiller på at lov
forslaget avvises. l forslag i Odelstinget 
fra A og SV bifalt ved l. gangs behandling. 
Forslaget avvist i Lagtinget (lagtingsan
merkning.) Anmerkningen bifalt i Odels
tinget 2. gang.) 

3. Lov om laksefiske og innlandsfiske m.v. 
(Vedlegg: l. Paragrafoversikt. 2. Utkast til 
myndighetsnivå etter delegasjon. 3. Ord 
og uttrykk i proposisjonen. Særskilt ved
legg: NOU 1987: 2 Lov om anadrome lak
sefisk og innlandsfisk. Leder Einar Mox
nes. Vedlegg til Innst. O. 48: Brev av 12.3.92 
fra Miljøverndepartementet og til Innst. O. 
53: Brev av 1.4.92 fra Miljøverndeparte
mentet og brev av 6.4.92 fra Norges Bonde-

lag med uttalelse fra professor Eivind 
Smith- om 
forholdet mellom forslag om barns rett til 
fiske og grunnlovsparagraf 105.) 
Ot.prp. 29, ref. O.tid. 240, Innst. O. 48, O. tid. 
410 (31.3.92), Innst. O. 53, O.tid. 435-457 
(9.4.92), Besl. O. 72, L.tid. 45 (28.4.92). Lov 
av 15. mai 1992. 
(Ved behandling i Ot. 31.3. ble Innst. O. 48 
tilbakesendt komiteen etter forslag fra ko
mitelederen. 2 forslag i Ot. og 3 iLt. - ingen 
bifalt.) 

4. Endringer i viltloven. (Kommunal viltfor
valtning; hjemmel for kvoteregulering 
m.h.t. jaktbare arter.) 
Ot.prp. 63, ref. O.tid. 520-521, Innst. O. 82, 
O. tid. 871- 873 (15.6.92), Besl. O. 107, L. tid. 
67-68 (19.6.92). Lov av 3. juli 1992. 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedko:nmende Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til Innst.: l. Brev av 19. oktober 
1992 fra Miljøverndepartementet vedr. 
kap. 1427.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1401 Opplysningsvirksomhet, tilskudd 

til organisasjoner 
1422 Naturoern og kulturminnevern 
1427 4427 Direktoratet for naturforoaltning 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1992 un

der Miljøverndepartementet. (Kap. 1427 
Direktoratet for naturforvaltning, erstat
ninger for rovviltskader.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 43, 
S.tid. 1577, 1615-1651,1664 (26.11.92). 

2.Samlet plan for vassdrag. 
(Vedlegg: l. Gruppevis plassering av pro
sjekter i kategori Il. 2. Prosjektomtaler. 3. 
Tabell l - Gruppevis prioritering av pro
sjektene i Samlet Plan - fylkesvis forde
ling. Tabell 2- Potensielt krafttilskudd fra 
Samlet Plan. 4. Tabell l - Prosjekter som 
går ut av Samlet Plan fordi de aktuelle 
vassdrag foreslås vernet i Verneplan IV. 5. 
Tabell1- Registrert opprustnings- og utvi
delsespotensiale pr. 27 .4.92. 6.Tabell1- Re
gistrert vannkraftpotensiale pr. 15.06.92. 
Bilagskart. Vedlegg til innst.: Svarbrev 
24.3.93 fra Miljøverndepartementet om 

forenklet behandling av vannkraftprosjek
ter.) 
St.meld. 60 (1991-92), ref. S.tid. 4470 (1991-
92), Innst. S. 114, S.tid. 3202-3258 (1.4 .93). 
(5 forslag, hvorav 2 vedr. Jora og Verdalsel
va bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Verneplan IV for vassdrag. (Vern av Stry
ne-/Loenvassdragene.) 
(Vedlegg: l. Tabelloversikt Verneplan for 
vassdrag. 2. Vannkraftpotensialet pr. 
15.6.92. Jf. NOU 1991: 12A og 12B Veme
plan for vassdrag IV. Leder Pål Mellquist.) 
St.prp. 118 (1991-92), ref. S.tid. 4470 (1991-
92), Innst. S. 116, S.tid. 3202-3258 (1.4.93). 
(35 forslag, hvorav l fra Bjørnestad pva. 
FrP sendt Regjeringen og l fra H, SV, KrF 
og Sp om vern av Espedalselva bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

4. Ny landsplan for nasjonalparker og andre 
større verneområder i Norge. 
(Vedlegg: l. Oversikt over høringsuttalel
ser/Sammendrag av innkomne uttalelser 
til NOU 1986: 13. 2. Naturgeografisk regio
ninndeling av Norge. 3. Naturgeografiske 
regioner - eksisterende og foreslåtte nasjo
nalparker og andre store verneområder 
ifølge Regjeringens landsplan. 4. Kartbi
lag. Særskilt vedlegg: NOU 1986: 13 Ny 
landsplan for nasjonalparker. Leder Olav 
Gjærevoll. Vedlegg til innst.: Brev av 
16.3.93 fra Miljøverndepartementet om 
særlovsnemnder/statlige nemnder - kom
muneloven.) 
St.meld. 62 (1991-92), ref. S.tid. 4470 (1991-
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92), Innst. S. 124, S.tid. 3266-3294 (19.4.93). 
(Jf. sakene 2, 3 og 5.) 

5. Forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad, 
Syver Berge og Tove Kari Viken om en 
samlet forvaltningsplan for Dovrefjell. 
(Vedlegg til innst.: 3 brev fra Miljøvernde
partementet, statsråden, datert henholds
vis 18.6.92, 18.12.92 og 17.2.93 om Forsva
rets virksomhet på Hjerkinn.) 
Dok. 8:36 (1991-92), ref. S.tid. 3734 (1991-
92), Innst. S. 123, S .tid. 3266-3294 (19.4.93). 
(Stortinget bifalte komiteens innst. om ut
arbeidelse av forslag til et utvidet vem i 
Dovrefjellområdet. l forslag fra H og Fr P 
om å forkaste forslaget- ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

6. Miljøvernpolitisk redegjørelse av miljø
vernministeren (biologisk mangfold, bi
odi versitetskonvensjon, barskogvem, 
vassdragsvern, rovdyrforvaltning, lakses
tammer, kulturlandskaper, regional plan
legging og arealpolitikk, skjærgårdspar
ker). 
S.tid. 3516-3524 (4.5.93), S .tid. 3745-3796 
(debatt 13.5.93). 
(3 forslag, hvorav l fra Per Aunet pva. SV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp .spm. fra Syver Berge om regjeringa si 

haldning til å oppheve erstatningsordnin
ga for rovviltskadar på husdyr, S .tid. 
2475-2476 (27.1.93). 

2. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om at snøsco
oterbrukere ikke er representert i utvalget 
som skal foreslå tiltak for å motvirke uhel
dige følger av snøscootertrafikk, S . tid. 
2771-2772 (17 .2 .93). 

3. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om infor
masjon frå fiskerisjefen i Møre og Roms
dal til Fritids- og småfiskeforbundet om 
reglar for fritidsfiske, S.tid. 2789-2791 
(17 .2 .93). 

4. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om å 

vurdere om Forsvaret kan benytte et 
svensk skytefelt nær grensa mot Hedmark 
og spare naturen i grensetraktene for yt
terligere inngrep, S .tid. 2865-2866 (24.2 .93). 

5. Sp.spm. fra John G. Bernander om den fo
reslåtte forskriftsbestemmelse til lov om 
laksefisk og innlandsfisk om fremleie av 
fiskerett, S .tid. 3052-3053 (24.3.93). 

6. Sp.spm. fra Syver Berge om å klargjere om 
ordinær skogsdrift kan drivast på areala 
som ikkje er med i barskogverneplanen, 
S.tid. 3721 (12.5.93). 

7. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om 
Miljøverndepartementets avslag på søk
nad om import av bison til landbruksba
sert kjøttproduksjon, S .tid. 3982-3983 
(26.5 .93). 

IV. Lovsaker: 
l. Terje Nyberget og Torill Ø. Hansen om lov 

om endringer i lov av 10. juni 1977 nr. 72 
om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
slik at myndighet gitt med hjemmel i den
ne lov flyttes fra fylkesmannen til den en
kelte kommune. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 18.6.92 fra Mijø
verndepartementet v/ statsråden til kom
munal- og miljøvernkomiteen.) 
Dok. 8:29 (1991-92), ref. O.tid. 463 (1991-92), 
lnnst. O. 4, O.tid. 44-52 (29 .10.92) og ikke 
bifalt. 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

2. Endringer i viltloven. (Økning i straffe
rammen for faunakriminalitet, tilstram
ming av nødvergeparagrafen, forbud mot 
å holde vilt i fangenskap, innførsel og ut
setting av viltarter, forbud mot framleie av 
jaktrett.) 
Ot.prp. 54, ref. O.tid. 542, Innst. O. 111, 
O.tid. 737-763 (25.5.93), Besl. O. 115, L .tid. 
65-71 (3 .6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(l forslag i Odelstinget fra A og SV om 
strengere nødvergeparagraf og hjemmel 
for totalforbud bifalt med 44 mot 40 stem
mer. 3 forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
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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 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1219-1260 
(4 .12.89). 
Budsjett-kap.: 
146 Utvikling og nedrustning 

U. Alminnelige saker: 
l. Amot kommune sender brev datert 15. fe

bruar 1990 med uttalelse om forsvarsbud
sjettet. 
Ref. S.tid. 2471 (21.2.90), og vedlagt proto
kollen. 

2. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriks
ministeren. (Revolusjonen i Øst-Europa; 
Sovjetunionens utfordringer; de baltiske 
republikker; KSSE-prosessens betyd- · 
ning; NATOs rolle; nedrustningsforhand
linger.) 
S.tid. 3581-3588 (22.5.90), S.tid. 3713-3791 
(utenriksdebatt 31.5.90). (Jf. neste sak.) 

3. Utviklingstrekk i det internasjonale sam
funn og virkninger for norsk utenrikspoli
tikk. 

St.meld. 11, ref. S .tid. 73, lnnst. S. 181, 
S .tid. 3713-3791 (utenriksdebatt 31.5.90). (7 
forslag fra SV - ikke bifalt.) (Jf. forrige 
sak.) 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om reduksjon 

av forsvarsbevilgningene innen NATO, 
S.tid. 1628-1630 (13.12.89). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om tiltak for 
å få USA til å bli mer positiv til forhandlin
ger om sjømilitær rustningskontroll, S. tid. 
1656-1657 (13.12 .89). 

3. Sp.spm. fra Helen Bøsterud om initiativ 
overfor NATO om å utarbeide en plan for 
medlemslandene om fordeling av framti
dige styrkereduksjoner, S.tid. 2315 (7 .2 .90). 

4. Sp.spm. fra Erik Solheim om reduksjon i 
forsvarsbudsjettet i forbindelse med revi
dert nasjonalbudsjett, S.tid. 2571-2573 
(14.3.90). 

5. Sp.spm. fra Paul Chaffey, framsatt av 
Kjellbjørg Lunde om rapporter fra to ar
beidsgrupper om spørsmålet om Norden 
som atomfri sone, S.tid. 2574-2575 (14.3.90). 

1990-91 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. (CFE-avtale.) 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1051-1097 
(1.12.90). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1199-1243 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 
189 Utvikling og nedrustning 

27 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om hvilket man

dat de norske forhandlere har ved CFE
forhandlingene i Wien om konvensjonell 
nedrustning, S.tid. 203-204 (17 .10.90). 

2. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om tiltak 
overfor USA og Sovjet for å få i gang sjø
militær nedrustning i nordomrddene, 
S.tid. 527-529 (14.11.90). 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m .v. (CFE-avtalen og Start-avtalen.) 
Budsjett-innst. S. 7, S. tid. 84 7-902 
(19.11.91). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 3, S .tid. 1096-1160 
(25.11.91). 
Budsjett-kap.: 

189 Utvikling og nedrustning 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til ratifikasjon av Avtalen om 

konvensjonelle styrker i Europa (CFE-av
talen) med protokoller og vedlegg. 
(Vedlegg: Avtalens engelske tekst med 
oversettelse til norsk - l. Avtale om kon
vensjonelle styrker i Europa. 2. Erklærin
gen fra Sovjetunionens regjering. 3. Er
klæring fra Sovjetunionens representant i 
den felles konsultative gruppe. 4. Erklæ
ring fra partene i avtalen om CFE vedrø-

rende landbaserte marinefly. 5. Erklæring 
avgitt av Norges Regjering. 6. Erklæring 
av formannen i den felles konsultative 
gruppe. 7. Erklæring av representanten for 
Kongeriket Norge i den felles konsultative 
gruppe.) 
St. prp. 15, ref. S .tid. 404, Innst. S. 32, S .tid. 
1160- 1164 (25.11 .91). 
(Utkast til innstilling ble forelagt forsvar
skomiteen til uttalelse før avgivelse.) 
(Jf. IV, l.) 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om inspeksjoner i samsvar med Avta

len om konvensjonelle styrker i Europa 
(CFE-avtalen) og om immunitet og privile
gier for inspektørene m.fl. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 2.3.92 fra Uten
riksdepartementet til Hans J . Røsjorde.) 
Ot.prp. 28, ref. O.tid. 216, Innst. O. 49, O.tid. 
423-424 (2.4.92), Besl. O. 70, L.tid. 43 
(9.4.92). Lov av 29. mai 1992. 
(Jf. Il, 1.) 

1992-93 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1417-1472 
(23.11.92). 
Budsjett-kap.: 

189 Utvikli ng og nedrustning 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Ragnhild Queseth Haarstad om 

norsk bidrag til omstilling av atomindu
strien i det tidligere Sovjetunionen til fre
delige formål og oppfølging i FN-sammen
heng. 
S.tid. 3915-3928 (24.5.93). 

(l forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad 
pva. Sp sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 

2. Samtykke til ratifikasjon av en konvensjon 
om forbud mot utvikling, produksjon, lag
ring og bruk av kjemiske våpen samt øde
leggelse av slike våpen, undertegnet i Pa
ris 13. januar 1993. 
(Vedlegg: l. Kjemikalier. 2. Gjennomfø
ring og verifikasjon. 3. Beskyttelse av kon
fidensiell informasjon.) 
St.prp. 77, ref. S.tid. 3892, Innst. S . 186, 
S .tid. 4322-4323 (9.6 .93) . 
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NORDISK SAMARBEID 

Omfatter bl.a.: Nordisk Ministerråd, Nordisk Råd. 
Se også: EFTA/EF, GRENSESPØRSMÅL, INTERNASJONALT SAMARBEID, UTENRIKS
SAKER, ØKONOMISK SAMARBEID 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 997-1074 
(30.11.89). 
Budsjett-kap. : 
1825 Nordisk energiforskningssamar

beid 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7 .12 .89). 
Budsjett-kap.: 

376 Allmenne kulturformdl 
(l forslag fra Siri Frost Sterri pva. H, FrP, 
KrF og Sp, bifalt.) 

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

til Nordisk Råd. 
Innst. S. 11 , S.tid. 300 (7.11.89). 

2. Samtykke til å sette i kraft en overens
komst mellom de nordiske land for å unn
gå dobbeltbeskatning med hensyn til skat
ter på inntekt og formue, undertegnet i 
Helsingfors den 12. september 1989. 
(Vedlegg: Overenskomsten på norsk.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 71, Innst. S. 8, S .tid. 
301 (7 .11.89). 

3. Samtykke til å sette i kraft en overens
komst mellom Danmark, Finland, Island, 
Norge og Sverige til unngåelse av dobbelt
beskatning med hensyn til skatter av arv 
og gaver, undertegnet i Helsingfors den 
12. september 1989. (Vedlegg: Overens
komsten på norsk.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 71, Innst. S . 9, S.tid. 
301 (7 .11.89). 

4. Suppleringsvalg til Nordisk Råd. 
Innst. S. 80 , S .tid. 2103 (23.1.90). 

5. Nordisk samarbeid.(«Norden i Europa 
1989-92», forholdet til EFTA/EF, forholdet 
til utviklingen i Øst-Europa, den økono
miske handlingsplan, handlingsplaner på 
miljøvernområdet, NORD PLUS-program
met, felles transportmarked, miljømer
king av produkter, konvensjon om sosial 
trygghet, effektiviseringsrapport om sted
fortrederordningen i Norge.) 
(Vedlegg: Norske medlemmer av embets
mannskomiteene m.v. Rapport fra Den 
norske delegasjon til Nordisk Råds 37 . se
sjon i Stockholm og 3. ekstrasesjon på 
Åland. Rekommandasjoner og uttalelser 
av Nordisk Råd.) 
St.meld. 30, ref. S.tid. 2241, Innst. S. 97, 
S .tid. 2472- 2486 (22.2.90). 

6. Samtykke til å sette i kraft en overens
komst mellom de nordiske land om bistand 
i skattesaker undertegnet i København 
den 7. desember 1989. 
St.prp. 53, ref. S.tid. 2241, Innst. S. 96 , 
S.tid. 2611 (15.3.90). 

7. Bistandsministerens redegjørelse om det 
nordiske samarbeidet i lys av EFTA/EF
prosessen. 
S.tid. 3801-3803 (1.6.90), S.tid. 4026-4075 
(debatt 8.6.90). 

8. Samtykke til ratifikasjon av en avtale mel
lom Norge og de andre nordiske land om 
opprettelse av Det nordiske miljøfinansie
ringsselskap. (Finansiering av miljøinves
teringer av nordisk interesse i Øst-Euro
pa.) 
St.prp. 82, ref. S.tid. 3061, Innst. S. 180, 
S .tid. 4387-4390 (14.6 .90). 

9. Samtykke til økning av garantirammen 
for nordisk prosjektinvesteringslån gjen
nom Nordisk Investeringsbank. 
St.prp. 91, ref. S .t id. 3534, Innst. S. 214, 
S .tid. 4390-4391 (14.6.90). 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kari Helliesen om mulighet 

for å utveksle skolekringkastingsprogram 
og TV-program de nordiske land imellom, 
S.tid. 2165-2166 (24.1.90). 

2. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
Miljøverndepartementets tilbakeholden-

het ved deltakelse i finansiering av det 
nordiske miljØ- og biologiåret. 
(Trukket tilbake), S.tid. 2231 (31 .1.90). 

3. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen om Norges 
holdning til økning av lånerammen for 
prosjektinvesteringslån i Nordisk Investe
ringsbank, S.tid. 2318-2319 (7.2.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1645 
(11.12.90). 
Budsjett-kap.: 

1825 Nordisk energiforskningssamar
beid 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Kirke- og kulturdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1699-1796 
(13.12.90). 
Budsjett-kap.: 
320 Allmenne kulturformål 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i de faste komiteers sammen

setning og om suppleringsvalg til Nordisk 
Råd. 
Innst. S. 4, S.tid. 186 (16.10.90). 

2. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Nordisk Råd. 
Innst. S. 11 , S.tid. 409-410 (22.10.90). 

3. Vega kommune sender brev datert 16. au
gust 1990 vedlagt uttalelser behandlet un
der Nordisk Folkeriksdags samling på Ve
ga. (Nordiske alternativer til EFs indre 
marked. Betenkning om fiskerinæringens 
situasjon.) 
Ref. S.tid. 410 (22.10.90), og vedlagt proto
kollen. 

(Uttalelsen ble 26.10.90 i samsvar med Pre
sidentskapets beslutning sendt stortings
gruppene til orientering.) 

4. Suppleringsvalg til Nordisk Råd. 
Innst. S. 16, S.tid. 481-482 (8.11.90). 

5. Nordisk samarbeid. (Utenrikspolitisk 
samarbeid, forholdet til EFTA/EF, samar
beid med Øst-Europa og Baltikum, 
NORDPLUS-programmet, miljømerking 
av produkter, harmonisering av synet på 
bioteknologi, NEFCO - Det Nordiske Mil
jØ finansieringsselskap). 
(Vedlegg: Norske medlemmer av embets
mannskomiteene m.v. Rapport fra Den 
norske delegasjon til Nordisk Råds 38. se
sjon i Reykjavik. Rekommandasjoner og 
uttalelser av Nordisk Råd.) 
St. meld. 30, ref. S.tid. 2097, Innst. S. 92, 
S.tid. 2513- 2528 (21.2.91). 

6'. Samtykke til godkjennelse av en overens
komst mellom Danmark, Finland, Island, 
Norge og Sverige om nordisk arbeidsmar
ked for personer med yrkeskompetansegi
vende, høyere utdannelse av minst 3 års 
varighet. 
St.prp. 95, ref. S.tid. 3449, Innst. S. 192, 
S.tid. 4136 (14.6.91). . 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 

oppfølging av Nordisk Råds beslutning 
om en nordisk lovgivning som sikrer lønn
smottakeres organisasjon rett til konsern
faglig samvirke, S.tid. 3266 (8.5.91). 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S .tid. 1525-1588 
(3.12 .91). 
Budsjett-kap.: 
1825 Nordisk energiforskningssamar

beid 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 12, S.tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
Budsjett-kap.: 

320 Allmenne kulturformdl 

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

til Nordisk Råd. 
Innst. S. 7, S .tid. 358-359 (29.10.91). 

2. Samtykke til godkjennelse av en En
dringsprotokoll til Avtale om Det nordiske 
bistandssamarbeidet av 5. mars 1981 mel
lom Danmark, Finland, Island, Norge og 
Sverige. (Nedlegging av Den rådgivende 
komite for bistandsspørsmål (RKB).) 
(Vedlegg: Endringsprotokoll av 13. mai 
1991 til avtalen av 5. mars 1981. (Køben
havnavtalen.)) 
St. prp. 3, ref. S.tid. 33, Innst. S. 8, S .tid. 390 
(4.11.91). 

3. Nordisk samarbeid. (Nordens forhold til 
den vesteuropeiske integrasjon, EØS-avta
len, samarbeid med de baltiske stater, for
svarspolitiske spørsmål av felles-
nordisk interesse, Østersjøkonferanse, råd 
for forskning i europeisk integrasjonsrett, 
Nordisk Industrifond, NORDPLUS og 
EFs ERASMUS-program, Nordisk For
skerutdanningsakademi, nordisk miljø
forskningsprogram, felles strategi ved 
FNs miljøkonferanse i Brasil.)Nordisk 
Råds Energikonferanse «Energy for Euro
pe» 14-15.10.1991. Bilag: 3 Det nordiske 
samarbeidet etter 1992 - prinsipille syns
punkter. 

(Vedlegg: l. Nordisk Ministerråds bud
sjett. 2. Mariehamnsdeklarationen om det 
framtida nordiska samarbetet. 3. Rapport 
til statsministrene fra samarbeidsmini
strene om status og utvikling av samarbei
det mellom regjeringene. 4. Norske med
lemmer av embetsmannskomiteene m .v . 
Tillegg: Rapport fra Den norske delega
sjon til Nordisk Råds 39. sesjon og 4. eks
trasesjon med bilag: l. Rekommandasjo
ner og uttalelser. 2. Sluttdokument fra 
Nordisk Råds Energikonferanse «Energy 
for Europe>>. 3. Det nordiske samarbeid et
ter 1992- prinsipielle synspunkter.) 
St.meld. 30, ref. S .tid. 2195, Innst. S. 99, 
S.tid. 2685- 2701 (25.2 .92). 

4. Samtykke til godkjennelse av forslag til 
forhøyelse av Nordisk Investeringsbanks 
(NIB) grunnkapital med SDR 
800 mill., tilsvarende NOK 7119 mill. 
St. prp. 97, ref. S.tid. 3769, Innst. S . 223 , 
S .tid. 4165- 4166 (17 .6.92). 

DI. SpørsmAI: 
l. Sp.spm. fra Karin Lian om fremdrift i det 

fellesnordiske tiltak for positiv miljømer
king av forbruksvarer, S.tid. 2641-2642 
(19.2.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i: l. Lov av 14. mars 1964 nr. 2om 

revisjon og revisorer (revisorloven) . 2. Lov 
av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper 
(aksjeloven). 3. Lov av 13. mai 1977 nr. 35 
om regnskapsplikt m . v. (regnskapsloven). 
(Tilpassing av revisorloven til overens
komst mellom de nordiske land om nor
disk arbeidsmarked for personer med høy
ere utdanning.) 
Ot.prp. 53, ref. O.tid. 457, Innst. O. 62, O. tid. 
559 (22.5.92), Besl. O. 86, L .tid. 58 (26.5.92). 
Lov av 26. juni 1992. 
(Punktene 2 og 3 behandlet av finansko
miteen.) 
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1992-93 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S .tid. 1785-1838 
(1.12.92). 
Budsjett-kap.: 
1825 Nordisk energiforskningssamar

beid 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1842-1932 
(3 .12.92). 
Budsjett-kap.: 

320 3320 Allmenne kulturformdl 

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

til Nordisk Råd. 
Innst. S . 8, S.tid. 130 (13.10.92). 

2. Redegjørelse av statsministeren om det 
framtidige samarbeid mellom de nordiske 
land. (Nyorientering av det nordiske sam
arbeidet i forbindelse med EØS-samarbei
det, statsministerrapporten, utenriks- og 
sikkerhetspolitisk samarbeid, Østersjø
området og Barentsregionen, kultursa
marbeid.) 
S .tid. 125-130 (13.10.92), S.tid. 543-580 (de
batt 22.10.92). 

3. Samtykke til godkjenning av konvensjon 
mellom Danmark, Finland, Island, Norge 
og Sverige om trygd, undertegnet i Køben
havn den 15. juni 1992. 
(Vedlegg: l. Nordisk Konvensjon om 
trygd. 2. Lovfortegnelse.) 
St.prp. 2, ref. S.tid. 144, Innst. S . 73 , S .tid. 
2239 (16 .12.92). 

4. Nordisk samarbeid. 
(Vedlegg: l. Nordiska Ministerrådet. Bud
sjett 1993. 2. Bornholrnerklæringen. 3. År
huserklæringen. 4. Oppfølgingsgruppens 
rapport. 5. Statsminister Gro Harlem 
Brundtlands redegjørelse om det framtidi
ge samarbeid mellom de nordiske land 
ved Nordisk Råds 41. sesjon i Århus. 6. 
Utenriksminister Thorvald Stoltenbergs 
utenrikspolitiske redegjørelse ved Nor
disk Råds 41. sesjon i Århus. 7. Norske 
medlemmer av embetsmannskomiteer. 
Tillegg: Rapport fra den norske delega-

sjon til Nordisk Råds 40. og 41. sesjon med 
bilag: l . Rekommandasjoner og uttalelser. 
2. Samarbeidsavtale mellom Nordisk Råd 
og Den baltiske forsamling. 3. Sluttdoku
ment fra den 2. palamentarikerkonferan
sen om samarbeidet i Østersjøområdet. 
Utrykt vedlegg: Rapporten «Det nordiske 
samarbeids framtid)) . 
St.meld. 30, ref. S .tid. 2453, lnnst. S. 100, 
S.tid. 2795-2814 (18.2.93). 

5. Samtykke til godkjennelse av en avtale 
mellom Norge og Danmark/Færøyene om 
frihandel med tilhørende vedlegg og pro
tokoller, undertegnet i København den 28. 
august 1992. 
(Vedlegg: A. Frihandelsavtalen mellom 
Norge og Færøyene. Norsk tekst. B. Avta
lens tilhørende vedlegg og protokoller. c . 
Landbruksavtalen mellom Norge og Fær
øyene.) 
St.prp. 49, ref. S .tid. 3173, Innst. S . 141, 
S.tid. 3514 (3 .5 .93). 

6 . Samtykke til godkjennelse av en overens
komst om endringer i samarbeidsoverens
komsten mellom Danmark, Finland, Is
land, Norge og Sverige, undertegnet 18. 
mars 1993. (Endr. i Helsingforsavtalen 
vedr. statsministrenes rolle og utenriks
og sikkerhetspolitikk.) 
(Vedlegg: Overenskomsten i norsk tekst.) 
St.prp. 57, ref. S .tid. 3173, Innst. S. 153, 
S .tid. 3881 (18.5.93). 

7. Samtykke til at Norge deltar i en kapital
påfylling i Det nordiske utviklingsfond. 
St.prp. 43, ref. S.tid. 2951 , Innst. S. 128, 
S.tid . 3881-3882 (18.5.93). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingvald Godal om manglande 

kapasitet til grensekontroll for dei baltiske 
land med konsekvensar også for deira 
grannar i Norden, S .tid. 2080-2081 
(9.12.92). 

IV. Lovsaker: 
l . Endringer i straffeloven, lov om fullbyr

ding av nordiske dommer på straf!m.v. og 
strafferegistreringsloven (samfunnstjenes
te). 
Ot.prp. 49 , ref. O.tid. 491 , Innst. O. 78, O.tid. 
600-602 (29.4.93), Bes!. O. 92, L .tid. 58 
(4 .5.93). Lov av 4. juni 1993. 
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NORGES BANK 

Omfatter bl.a .: Jubileums- og minnemynter, mynter, pengevesen, sentralbankloven, valutakur
ser, valutareguleringsloven. 
Se også: BANKER, FINANSER, KREDITTPOLITIKK, STATSBANKER, STATSLÅN 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S .tid. 822-845 
(27 .11.89). 
Budsjett-kap.: 

5351 Overføring fra Norges Bank 

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

av Norges Banks representantskap. 
Innst. S . 66, S .tid. 1797 (19.12.89). 

2. Melding frå Riksrevisjonen om den konsti
tusjonelle kontrollen for rekneskapsåret 
1988 med Finansdepartementets forvalt
ning av statsinteressene i Norges Bank og 
Norges Kommunalbank. 
Ref. S.tid. 2037, Innst. S. 233 (ikke-beh.), 
S.tid. 4229 (12.6.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om å for

hindre at Norges Banks siste renteøkning 
fører til økt rente på boliglån, S. tid. 977-
978 (29.11.89). 

2. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om ini
tiativ overfor Norges Bank slik at Hamar 
kommune kan få overta deres eiendom ve
derlagsfritt eller på gunstige betingelser, 
s. tid. 2305-2306 (7 .2.90). 

IV. Lovsaker: 
l. OL-mynt - endringer i sentralbankloven. 

(Lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank 
og pengevesenet.) (Generell bestemmelse 
om at jubileums- og minnemynter kan ut
legges for salg til overkurs.) 
Ot.prp. 36, ref. O.tid. 83, Innst. O. 27, O.tid. 
100-101 (27.3 .90), Besl. O. 31, L .tid. 14 
(4.4.90). Lov av 7. september 1990. 

1990-91 
l . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 6, S.tid. 1244-1271 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 

5351 Overføring fra Norges Bank 

n. Alminnelige saker: 
l. Noregs Bank, Kredittilsynet, Oslo Børs og 

Verdipapirsentralen si verksemd i 1988 og 
1989. (Kredittmeldinga) . 
St.meld. 14, ref. S .tid. 65, Innst. S. 21, S.tid. 
954-955 (29 .11. 90). 

2. Den konstitusjonelle kontrollen i Riksre
visjonen med Finansdepartementets for-

valting av statsinteressene i Noregs Bank 
og Noregs Kommunalbank i 1988 og 1989. 
Ref. S .tid. 1191, Innst. S. 88, S.tid. 2542-
2543 (21.2.91). 

3. Kvoteøkning, sanksjonsmuligheter m.v. i 
Det internasjonale Valutafondet, og om 
Norges Banks samarbeid med andre sen
tralbanker. 
St.prp. 51, ref. S.tid. 2682, Innst. S . 113, 
S.tid. 2850 (9.4.91). 

4. Internasjonale valutaforhold og virksom
heten i Det internasjonale valutafondet. 
(Internasjonal gjeldskrise, den økonomis
ke situasjonen i Øst-Europa og Midt-Øs
ten, Brady-planen, samarbeid med EFs 
sentralbanker.) 
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(Vedlegg: l. Medlemslandenes kvoter, net
to trekk og reserveposisjon i Valutafondet 
pr. 30. april 1988. 2. Medlemslandenes 
kjøp av valuta og spesielle trekkrettighe
ter fra IMF i regnskapsåret 1989/90. 3. 
Medlemslandene gjenkjøp av valuta i 
regnskapsåret 1987/88. 4. Innlegg på Valu
tafondets årsmøte 1990 av den danske 
økonomiminister Nils Helveg Petersen på 
vegne av de fem nordiske land. 5. Innlegg 
på Valutafondets årsmøte 1989 av finans
minister Gunnar Berge på vegne av de 
fem nordiske land.) 
St.meld. 31, ref. S .tid. 2682, Innst. S . 112, 
S .tid. 2850 (9 .4.91). 

5. Norges Banks nye hovedsete. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1990: 25 Norges 
Banks nye hovedsete. Leder Trond Dolva.) 
St.rneld. 42, ref. S .tid. 3361, Innst. S. 229 
(ikke-beh.), S.tid. 4482 (20.6.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 14. juli 1950 nr. 10om valu

taregulering. (Norges Banks adgang til å 
ilegge tvangsmulkt ved overtredelse av 
rapporteringsplikten ved utenlandsbeta
linger og opphevelse av taushetsplikt 
overfur Tolldirektoratet.) 
Ot.prp. 10, ref. O.tid. 90: lnnst. O. 13, O.tid. 
169-170 (17 .12.90), Besl. O. 13, L. tid. lO 
(20.12.90). Lov av 21. desember 1990. 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1021-1036 
(22.11.91). 
Budsjett-kap.: 
5351 Overføring fra Norges Bank 

Il. Alminnelige saker: 
l. Norges Banks nye hovedsete. 

(Særskilt vedlegg: NOU 1990: 25 Norges 
Banks nye hovedsete. Leder Trond Dolva .) 
St.meld. 42 (1990-91), ref. S .tid. 3361 (1990-
91), Innst. S. 2, S.tid. 276-305 (21.10.91). 
(Mistillitsforslag fra Carl I. Hagen pva. FrP 
-ikke bifalt med 88 mot 17 stemmer.) 

2. Kredittmeldinga 1990. Om Noregs Bank, 
Kredittilsynet, Oslo Børs og Verdipapir
sentralen si verksemd i 1990. 

St.meld. 9, ref. S.tid. 32, Innst. S . 31, S.tid. 
1038 (22 .11.91). 

3. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Norges Banks representantskap. 
Innst. S. 73, S.tid. 1878-1879 (17 .12.91). 

4. Valg av ny nestleder, nytt medlem og nytt 
varamedlem i Norges Banks representant
skap. 
Innst. S. 136, S.tid. 3293-3294 (10.4.92). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om sentral

banksjefens oppfordring til moderasjon, 
samtidig som hans lønn er økt med 60 % , 
S.tid. 3801-3802 (27 .5.92). 

1992-93 
l . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1187-1206 
(17.11.92). 
Budsjett-kap.: 

5351 Overføring fra Norges Bank 
2. Finansministerens redegjørelse om den 

aktuelle økonomiske situasjon. (Oppgivel
se av fastkurspolitikken som følge av uro
en i valutamarkedet.) 
S.tid. 2139-2145 (11.12.92), Budsjett-innst. 
S. U (salderingsinnstillingen), S.tid. 2254-
2374 (salderingsdebatt 18.12.92). 
(Redegjørelsen ble etter en kort debatt 
sendt finanskomiteen i samsvar med for
retningsordenens § 34 a, punkt c.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Fullmakt til å ta opp innanlandske og ut

anlandske statslån, og om Noregs Banks 
avtalar med andre lands sentralbankar. 
St.prp. 25, ref. S .tid. 1185, Innst. S . 71, 
S .tid. 2149-2151 (11.12 .92). 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Suppleringsvalg til representantskapet 
Norges Bank. 
Innst. S. 104, S.tid. 2832 (23.2.93). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om nynorsk 

tekst på nye seriar myntar og setlar frå 
Noregs Bank, S.tid. 3189 (31.3.93) . 
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NORSK HYDRO AS 

Se også: INDUSTRI, STATSBEDRIFTER 

1989-90 
Il. Alminnelige saker: 

l. Forslag fra Petter B jørheim om å be Regje
ringen vurdere Norsk Hydros planer om 
aksjekjøp i Saga Petroleum a.s. 
(Vedlegg: Brev av 13. mars 1990 fra Næ
ringsdepartementet, statsråden, til energi
og industrikomiteen.) 
Dok. 8:6, ref. S.tid. 2037, lnnst. S. 128, 
S.tid. 3116-3123 (23.4.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Børre Rønningen om nedtrap

pinga på Rjukan og Norsk Hydros krafts
al byggjer på Stortingets vedtak, S. tid. 
273-274 (1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om hva 
som vil bli gjort for å få orden i kraftmar
kedet, på bakgrunn av Norsk Hydros 
kraftsalg~ S .tid. 275-276 (1.11.89). 

3. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om tiltak 
for å oppretthalde arbeidsplassane ved 
Hydro Aluminium i Sunndalsøra, S.tid. 
321-322 (8 .11.89). 

4. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om med
virkning til at de arkeologiske undersøkel
sene før Norsk Hydros utbygging av gass
rørledning til Sverige, også må omfatte 
traseen gjennom Vestfold og Østfold, 
S.tid. 2678-2679 (21.3.90). 

5. Sp.spm. fra Børre Rønningen om salg av 
aksjar i Norsk Hydro, slik at staten ikkje 
lenger har aksjefleirtalet i selskapet, S.tid. 
3320-3322 (2.5.90). 

6. Sp.spm. fra Karita Bekkemellem om 
Norsk Hydros planer om bygging av nytt 
gasskraftverk, og begrensning av C02-ut
slipp, S.tid. 3614-3615 (23.5.90). 

1990-91 
Ill. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Børre Rønningen om Norsk 
Hydro sine planar om å flytte salpetersyre
produksjonen frå Rjukan til Glomfjord, 
S .tid. 209-210 (17.10 .90). 

2. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om til
sagn om mer vannkraftbasert energi for 
Norsk Hydros moderniseringsplaner ved 
Årdal og Sunndal verk, S.tid. 3044-3045 
(17.4.91). 

1992-93 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgningene på statsbud

sjettet for 1992 under Olje- og energidepar
tementet. 
(Vedlegg: Kontrakt mellom Staten ved 
Olje- og energidepartementet (OED) og 
Norsk Hydro Produksjon a.s. (Norsk Hy
dro) mellom salg av hjemfalte deler av Frø
ystul kraftverk m.m. i Månavassdraget i 
Tinn og Vinje kommuner.) 
St.prp. 20, ref. S .tid. 1472, Innst. S . 81, 
S.tid. 2171-2192 (14 .12.92). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per Aunet om stans i sidepro

duksjonen av klor ved Borregaards plan
lagte fabrikk i Sarpsborg, og reduksjon i 
produksjonen av VCM og PVC ved Hy
dros anlegg, S. tid. 695-697 (28 .10.92). 

2. Sp.spm. fra Tove Kari Viken en analyse av 
PVC-forekomster i nærmiljøet ved Rafnes 
før utvidelse av produksjon, S.tid. 2927-
2929 (10.3.93). 

3. Sp.spm. fra Gudmund Restad om mang
lende iverksetting av planer om modemi-
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sering og utbygging av aluminiumverkene 
i Ardal og på Sunndalsøra, S .tid. 3178-
3179 (31.3.93). 

4. Sp.spm. fra Ingvald Godal om ei rask av
gjerd på utsleppssøknaden frå Norsk Hy
dro for ein ny PVC-fabrikk på Herøya, 
S.tid. 3317 (21.4.93). 

5. Sp.spm. fra Børre Rønningen om å rydde 
opp i lønsforhold og frynsegode for top
pleiarane i Hydro, S. tid. 3713-3714 
(12 .5.93). 
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NORSK RIKSKRINGKASTING 

Omfatter bl.a.: Informasjonsberedskap, k1·ingkastings- avgift, Kringkastingsrådet. 
Se også: KRINGKASTING, MASSEMEDIA 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7 .12.89). 
Budsjett-kap.: 
398 Informasjonsberedskap, Norsk 

rikskringkasting 

Il. Alminnelige saker: 
l. Justisdepartementet sender skriv datert 

16. oktober 1989 vedrørende særskilt inn
beretning fra kontrollutvalget for overvå
kings- og sikkerhetstjenesten om reporta
sje i dagsnyttsendingen 27 . juni 1989 kl. 
07.30 om bl.a. forskjellige former for kon
takt mellom personer tilknyttet Arbeider
partiet og overvåkingstjenesten. 
Ref. S.tid. 258 (26.10 .89), og vedlagt proto
kollen. 

2. Valg av 14 medlemmer med varamedlem
mer til Kringkastingsrådet. 
Innst. S. 65, S .tid. 1796-1797 (19.12.89). 

3. Verksemda i Norsk rikskringkasting. 
(Flytting av lisenskontoret til Mo i Rana, 
framgangsmåten ved utnemning av ny as
sisterande sjef, Riksrevisjonens rapport 
om Programbladet, boksing i fjernsyn.) 
(Vedlegg: Melding om virksomheten i 

1988. Utviklingen i 1989. Hovedtrekkene i 
Norsk rikskringkastings planer for 1990. 
Skisse til tiltak de neste tre til fem årene 
med vekt på teknikk.) 
St.meld. 26, ref. S.tid. 2136, Innst. S . 98, 
S.tid. 2486-2506 (22.2.90). 
(6 forslag fra FrP- ingen bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per Sævik om meir balansert 

informasjon om HIV/AIDS i NRK enn det 
som vart vist i ungdomsprogrammet 
«VVP>>, S.tid. 2044-2045 (10.1.90). 

2. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om hvilken 
hjemmel kringkastingssjefen har for å ut
nevne assisterende kringkastingssjef uten 
utlysing av stillingen, S.tid. 2045-2046 
(10.1.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om forlenget gyldighet av midlertidig 

lov 8. juni 1979 nr. 40 om fotokopiering o.l. 
av vernete verk til bruk i undervisnings
virksomhet. (Ikke forlenget gyldighet av 
midlertidig lov av 10. juni 1977 nr. 75 om 
opptak av NRKs sendinger til bruk på nor
ske skip.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 4, Innst. O. 5, O.tid. 6 
(23.11.89), Besl. O. l, L.tid. 3 (12 .12.89). Lov 
av 22. desember 1989. 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Kirke- og kulturdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1699-1796 
(13.12.90). 
Budsjett-kap.: 

398 Informasjonsberedskap, Norsk 
rikskringkasting 

11. Alminnelige saker: 
l. Virksomheten i Norsk rikskringkasting 

m.v. (Etablering av to nye riksdekkende 
radiokanaler, P3 innenfor NRK og P4 i pri
vat regi.) 
(Vedlegg: Norsk rikskringkastings mel
ding om virksomheten i 1989, status for 
1990 og hovedtrekkene i planene frem
over.) 
St.meld. 39, ref. S.tid. 3083, Innst. S . 163, 
S.tid. 3578- 3608 (3.6.91). 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om NRK-av

gift på utstyr som også rammer kjøp av ut
styr som ikke har med NRK eller radio
sendinger å gjøre, S.tid. 2032 (9.1.91). 

2. Sp.spm. fra Nils O. Golten om kunstnerav
giften som hindrer innkjøp av norske TV
programmer på video til norske sjøfolk, 
S.tid. 3108 (24.4.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kulturdepartementet. (Ko
mitemerknader om NRKs rolle som of
fentlig allmennkringkasting.) 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
Budsjett-kap.: 

398 Informasjonsberedskap, Norsk 
rikskringkasting 

Il. Alminnelige saker: 
l. Mediepolitisk redegjørelse av kulturminis

teren. (Kringkastingsreklame; alkoholre
klame i norske kabelnett; økonomisk ba
sis for allmennkringkasting; norsk fond 
for kino- og fjernsynsfilm; konsesjonsvil
kår for nærradio og lokalfjernsyn; tiltak 
mot voldsvideoer; dagspressen; mediee
tikk; eierkonsentrasjoner.) 
S.tid. 2424-2429 (11.2.92), S.tid. 2569-2605 
(debatt 14.2.92). (l forslag fra Theo Korit
zinsky pva. SV, KrF 9g Sp sendt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
I.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Kringkasting og dagspresse 1990 m.v. 
(Allmennkringkasting; programråd for 
TV2; kabelspredning av utenlandske sa-

tellittsendinger med alkoholreklame; ori
entering om NRKs virksomhet i 1990 og 
planer for kommende år; sponsing av 
kringkastingsprogram; orientering om 
virksomheten i pressen i 1990.) 
(Vedlegg: Utrykte vedlegg til St.meld. 26: 
Meldinger fra NRK og Nærkringkastings
nemnda.) 
St.meld. 26, ref. S.tid. 2185, Innst. S. 94, 
S.tid. 2569-2607 (14.2.92). 
(5 forslag- ingen bifalt. Komiteens innstil
ling om kabelspredning av satellittfjern
syn (alkoholreklame) bifalt med 76 mot 30 
stemmer.) 
(Jf. forrige sak.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jon Lilletun om protester mot 

flytting av Dagsrevyen av familiepolitiske 
årsaker, S.tid. 2644-2645 (19.2.92). 

2. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om hvorvidt 
utlysingen av kanalsjefstillingen i Pro
gram 3 er i samsvar med Stortingets forut
setninger, S.tid. 3096 (1.4.92). 

3. Sp.spm. fra Laila Kaland, framsatt av Ma
rit Rotnes om å ta opp att Kveldsnytt i TVi 
laurdags- og søndagssendingane, S.tid. 
3694-3695 (20.5.92). 

1992-93 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 12, S.tid. 1842-1932 
(3.12.92). 
Budsjett-kap.: 

398 Informasjonsberedskap, Norsk 
rikskringkasting 

Il. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 

1992 under kap. 719, Andre utgifter, ny 
post 73 , Tilskudd til «TV-aksjonen 1992». 
(Psykisk helse.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 523, Innst. S . 22, S.tid. 
715 (29.10.92). 

2. Suppleringsvalg av et varamedlem til 
Kringkastingsrådet. 
Innst. S. 105, S.tid. 2832 (23.2.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om kringkasting. (Justeringer i gjel

dende lovverk som følge av EØS-avtalen 
og Europarådets konvensjon om fjernsyn 
over landegrensene.) 
(Vedlegg: Tabellarisk oppstilling over be
stemmelser i eksisterende lover og i depar
tementets forslag.) 
Ot.prp. 78 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 7, O. tid. 12-24 (26.10 .92), Besl. 
O. 3, L. tid. 3-4 (4 .11.92). Lov av 4. desember 
1992. 
(6 forslag, hvorav l fra Tore A. Liltved pva. 
H og FrP sendt Regjeringen (via Stortin
get) - se REGJERINGEN OVERSENDT 
I.) 
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Omfatter bl.a.: Gass, gasskraftverk, naturgass, Oljedirektoratet, OPEC, petroleumsskatteloven, 
Statens petroleumsforsikringsfond, Statens dirkekte økonomiske engasjement i petroleumsvirk
somheten, Statens petroleumsfond. 
Se også: DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP AS, ENERGI, OLJEOMSETNING, OLJE
UTVINNING 

1989-90 

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

for inntektsåret 1990, B. Fellesskatt til 
skattefordelingsfondet for 1990. C. Ter
minskatt på formue i og inntekt vunnet 
ved utvinning og rørledningstransport av 
petroleum for inntektsåret 1990. D. Avgif
ter o.a. til folketrygden for 1990 og E. Pro
duktavgift til folketrygden for fiskeri- og 
selfangstnæringen for 1990. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1987. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 373-544, 553-563 
(finansdebatt 16.11.-17.11.89). 
(29 forslag, hvorav l fra Solveig Torsvik bi
falt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. (Salg og bytteavtaler innenfor sta
tens direkte økonomiske engasjement i 
petroleumsvirksomheten.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 997-1074 
(30.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1801 4801 Oljedirektoratet 
1840 Forskning mv i tilknytning til pe

troleumsvirksomheten 
2440 5440 Statens direkte økonomiske enga

sjement i petroleumsvirksomheten 
5655 Aksjeutbytte fra Statoil 

3. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1990. 
Budsjett-innst. S . 13, S.tid. 1365-1430 
(6.12.89). 
Budsjett-kap.: 

5507 Skatt og avgift på utvinning av 
petroleum 

5542 Mineraloljeavgift 

Il. Alminnelige saker: 
l. Statens samlede engasjement i petrole

umsvirksomheten i 1990. (§ lO-planen.) 
(Vedlegg: l . Statoils årsberetning og regn
skap 1988. 2. Statoils plan for virksomhe
ten, dell fremlagt i juli 1989, del2 fremlagt 
i november 1989. Vedlegg til innst.: l. Bre
ver av 16.1.90 fra komiteen til henholdsvis 
Statoil og Olje- og energidepartementet 
om enkel te spørsmål i forbindelse med hø
ringsmøte om St.meld. 23. 2. og 3. Svar
brev av 22.1. og 23.1.90 fra henholdsvis 
Statoil og Olje- og energidepartementet til 
komiteen.) 
St.meld. 23, ref. S .tid. 1619, Innst. S. 86, 
S.tid. 2256-2282 (1.2.90). 
(4 forslag fra Petter Bjørheim hvorav 3 ik
ke bifalt og l sendt Regjeringen- se RE
GJERINGEN OVERSENDT l) 

2. Forslag fra Petter Bjørheim om å be Regje
ringen vurdere Norsk Hydros planer om 
aksjekjøp i Saga Petroleum a.s. 
(Vedlegg: Brev av 13. mars 1990 fra Næ
ringsdepartementet, statsråden, til energi
og industrikomiteen.) 
Dok. 8:6, ref. S .tid. 2037, Innst. S. 128, 
S.tid. 3116- 3123 (23.4.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Kristin Halvorsen pva. SV 
oversendt fra Odelstinget 8. mai 1990: 
«Stortinget ber Regjeringen vurdere hvor 
stor andel av statens innskudd i Norges 
Bank som kan overføres til Statens petrole
umsfond. Denne vurdering legges fram 
med forslag i forbindelse med statsbud
sjettet for 1991.» S.tid. 3625-3626 (28 .5.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Tor Mikkel Wara pva. FrP over
sendt fra Odelstinget 8. mai 1990: «Regje
ringen anmodes om å utrede et system 
hvor oljeinntekter over et grunnlovsfestet 
beløp ikke kan overføres statsbudsjettet, 
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og at oljefondet og dets avkastning be
handles som en integrert del av et mer 
fondsbasert pensjonssystem under folke
trygden. Utredningen forelegges Stortin
get i form av en melding.» 
S.tid. 3626-3627 (28.5.90). 
{Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. IV, sak l.) 

5. Oljedirektoratets årsberetning 1987 og 
1988 og sikkerheten i petroleumsvirksom
heten. (Kap. 1-4.) 
St.meld. 50, ref. S.tid. 564, Innst. S. 184, 
S.tid. 3955- 3962 {7 .6.90). 
(Jf. neste sak.) 

6. Tillegg til St.meld. nr. 50 (1988-89) om Ol
jedirektoratets årsmelding 1987 og 1988 og 
sikkerheten i petroleumsvirksomheten. 
St.meld. 38, ref. S.tid. 1691, 3061 , Innst. S . 
184, s. tid. 3955-3962 (7 .6.90). 
(Jf. forrige sak.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om oljevern

beredskap og miljøhensyn blir ivaretatt 
dersom Barentshavet Syd åpnes for lete
virksomhet, S.tid. 352-353 (15.11.89). 

2. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 
om at industriell utnyttelse av gass i Nord
Norge, S.tid. 703-704 (22.11.89). 

3. Sp.spm. fra Olav Akselsen om tiltak for å 
redusera skadeverknadene etter djupvass
dykk, S.tid. 972-973 (29.11.89). 

4. Sp.spm. fra Magnar Sætre om oljeselska
penes planer om personellreduksjoner og 
følger for sikkerheten, S.tid. 1636-1637 
(13.12.89). 

5. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om uttalelse 
om at Gassforhandlingsutvalget ikke vil 
åpne for forhandlinger om bruk av natur
gass til varmeformål, S.tid. 2937-2938 
(4.4.90). 

6. Sp.spm. fra Lodve Solholm om effektivise
ring av opprenskningsarbeid etter oljeuts
lipp ved å tillate profesjonelle firmaer å 
delta, S.tid. 2955-2956 ( 4.4.90). 

7. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om ombyg
ging for flere hundre millioner kroner ved 
Mongstad-raffineriet for å imøtekomme 
nye miljøkrav i Europa og USA, S.tid. 3193 
(25.4.90). 

8. Sp.spm. fra Eva Finstad om vurdering av 
krav til bruk av norsk språk i kontrakter, 
vilkår m.v. til rettsbruk, S. tid. 3612-3613 
(23.5.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om Statens petroleumsfond. 

(Vedlegg til innst.: Brev av 3.4.90 fra Fi
nansdepartementet, statsråden, til finans
komiteen med svar på spørsmål oversendt 
på telefax 29.3.90, undertegnet saksordfø
rer.) 
Ot.prp. 29, ref. O.tid. 73, Innst. O. 32, O.tid. 
142-172 (8.5.90), Bes!. O. 36, L.tid. 17 
(22.5.90). Lov av 22. juni 1990. 
(4 forslag, hvorav 2 ikke bifalt og 2 sendt 
Stortinget, henholdsvis fra Tor Mikkel Wa
ra og Kristin Halvorsen- se Il, sakene 3 og 
4.) 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1991, B. Fellesskatt til 
skattefordelingsfondet for 1991. C. Ter
minskatt på formue i og inntekt vunnet 
ved utvinning og rørledningstransport av 
petroleum for inntektsåret 1991. D. Avgif
ter o.a. til folketrygden for 1991 og E. Pro
duktavgift til folketrygden for fiskeri- og 
selfangstnæringen for 1991 . 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1988. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S . l, S .tid. 771-950 (finans
debatt 28.11.- 29.11.90). 
(29 forslag, hvorav l trukket og l fra Arbei
derpartiet om tilskudd til folketrygden fra 
kommunesektoren- bifalt. Resten ikke bi
falt.) 

2. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1991. 
(Vedlegg til St. prp. l: Skatte ligningen for 
inntektsåret 1988. 2. Oversikt over skatte
og avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1423-1474 
(7 .12.90). 
Budsjett-kap.: 

5507 Skatt og avgift på utvinning av 
petroleum 

5542 Mineraloljeavgift 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Olje- og energidepa rte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S .tid. 1573-1645 
(11.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1801 4801 Oljedirektoratet 
1840 Forskning mv i tilknytning til pe

troleumsvirksomheten 
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2440 5440 Statens direkte økonomiske enga
sjement i petroleumsvirksomheten 

5655 Aksjeutbytte fra Statoil 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Kristin Halvorsen pva. SV 

oversendt fra Odelstinget 17. desember 
1990: «Stortinget ber Regjeringen om å til
føre inntektene fra C02-avgiften på petro
leumsvirksomhet på kontinentalsokkelen 
til Det internasjonale klimafond.>> 
S .tid. 1908 (20.12.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

2. Statens samlede engasjement i petrole
umsvirksomheten i 1991. (§ lO-planen. En
dring i§ lO og i§ l i Statoils vedtekter- en
gasjement i annen næringsvirksomhet.) 
(Vedlegg: l. Statoil årsberetning og regn
skap 1989. 2.a Statoils plan for virksomhe
ten, del l framlagt i juli 1990. 2.b Statoils 
plan for virksomheten, del 2 framlagt i no
vember 1990.) 
St.meld. 28, ref. S.tid. 1570, Innst. S. 101, 
S.tid. 2724- 2757 (14 .3.91). 
(8 forslag- ingen bifalt.) 

3. Forslag fra Petter Bjørheim om å be Regje
ringen legge frem en melding som grunn
lag for en bred gjennomgang av norsk olje
politikk. 
Dok. 8:4, ref. S.tid. 565, Innst. S . 152, S .tid . 
3480-3483 (30.5.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt. l forslag fra SV 
ikke bifalt.) 

4. Kystens utviklingsmuligheter. «På rett 
kjøl.)) (Virkninger av befolkningsreduk
sjon for levekårene; næringsstruktur og 
sysselsetting; fiskerinæringen; havbruk; 
petroleumsvirksomheten; utvikling av et 
variert sysselsettingstilbud.) 
(Vedlegg: l. Tabeller og figurer. 2. Defini
sjoner etc.) 
St.meld. 32 , ref. S.tid. 2717, Innst. S. 207, 
S.tid. 4107- 4135 (14.6.91). 
(l forslag fra Peter Angelsen og Dag Jos
tein Fjærvoll sendt Regjeringen - se RE
GJERINGEN OVERSENDT I.) 

5. Oljedirektoratets årsberetning 1989 og 
1990. (Unntatt kap. 4.) 
(Vedlegg: Oljedirektoratets årsberetning 
1989 og 1990.) 

St.meld. 4 7, ref. S.tid. 3656, Innst. S. 226 
(ikke-beh.), S.tid. 4295 (19.6.91). 

6. Oljedirektoratets årsberetning 1989 og 
1990. (Kap. 4 Sikkerhet og arbeidsmiljø i 
petroleumsvirksomheten.) 
(Vedlegg: Oljedirektoratets årsberetning 
1989 og 1990.) 
St.meld. 47, ref. S.tid. 3656, Innst. S. 223 
(ikke-beh.), S.tid. 4295 (19.6.91). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om Oljedirek

toratets dobbeltstilling i forhold til norsk 
oljepolitikk og oljeselskapene, S.tid. 704-
705 (21.11.90). 

2. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om olje- og 
energiministerens utsegn om at oljefondet 
ikkje vil fungere og at midlar frå oljeverk
semda skal gå inn i den statlege drifta, 
S.tid. 2785-2786 (20.3.91). 

3. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om ombyg
ging av Mongstad- raffineriet for 1-2 milli
arder kroner for å imøtekomme nye miljø
krav, S.tid. 3690-3692 (5.6.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om avgift på utslipp av C02 i petrole

umsvirksomhet på kontinentalsokkelen 
m.v. (Inntekten tilføres Statens petrole
umsfond.) 
Ot.prp. 17, ref. O. tid. 123, Innst. O. 19, O. tid. 
196-203 (17.12.90), Besl. O. 24-25, L.tid. 11-
12 (20.12.90). Lover av 21. desember 1990. 
(l forslag fra SV om å tilføre inntekten Det 
internasjonale klunafond sendt Stortinget 
(ikke bifalt.). l forslag i Lagtinget fra H og 
FrP om å henlegge lovforslaget- ikke bi
falt.) 
(Jf. II, l og STATSBUDSJETTET I, sake
ne 5 og 31.) 

2. Endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om 
skattlegging av undersjøiske petroleums
forekomster m.v. (Petroleumsskatteloven). 
Bindende forhåndsuttalelser i petrole
umsbeskatningen. 
Ot.prp. 34, ref. O.tid. 345, Innst. O. 41, O. tid. 
405 (30.4.91), Besl. O. 48, L.tid. 22 (7 .5.91). 
Lov av 24. mai 1991. 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. A. Stortingets skattevedtak for inntekts
året 1992 med unntak av kapittel 5. B. Fel
lesskatt til skattefordelingsfondet for 
1992, C. CO 2-avgift i petroleumsvirksomhe
ten på kontinentalsokkelen for inntekts
året 1992, D. Avgifter o.a. til folketrygden 
for 1992 og E. Produktavgift til folketryg
den for fiskeri- og selfangstnæringen for 
1992. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1989. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 431-630 (finans
debatt 6.11.- 7.11.91). 
(21 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 36.) 

2. Skattevedtak for 1991, unntatt § 8 skatte
begrensningsregelen, samt avgiftsvedtak 
for 1992. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1398-1457 
(29.11.91). 
Budsjett-kap.: 
5507 Skatt og avgift pd utvinning av 

petroleum 
5542 Mineraloljeavgift 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8 , S.tid. 1525-1588 
(3 .12 .91). 
Budsjett-kap.: 
1801 4801 Oljedirektoratet 
1840 Forskning vedrørende petroleums

virksomheten 
5655 Aksjeutbytte fra Statoil 

4. Endringer av forslag til statsbudsjett for 
1992 under Olje- og energidepartementet. 
(Kap. 2440 og 5440 Statens direkte økono
miske engasjement i petroleumsvirksom
heten; kap. 2800 og 5800 Statens petrole
umsfond.) 
St.prp. l. Tillegg 11, ref. S .tid. 1521, Bud
sjett-innst. S. 8. Tillegg l, S.tid. 1940-1944 
(17.12.91). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Oljedirektoratets årsberetning 1989 og 

1990. (Kap. 4 
Sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleums
virksomheten.) 
(Vedlegg: Oljedirektoratets årsberetning 
1989 og 1990.) 
St.meld. 47 (1990-91), ref. S.tid. 3656 (1990-
91), Innst. S . 42, S .tid. 1523-1524 (3.12.91). 
(Komiteens forslag til vedtak, om å be Re-

gjeringen legge fram en melding, ble bifalt 
med 71 mot 38 stemmer.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Oljedirektoratets årsberetning 1989 og 
1990. (Unntatt kap. 4.) 
(Vedlegg: Oljedirektoratets årsberetning 
1989 og 1990.) 
St.meld. 47 (1990-91), ref. S .tid. 3656 (1990-
91), Innst. S. 20, S .tid. 1524-1525 (3.12.91). 

3. Endringer av bevilgningene på statsbud
sjettet for 1991 
under Olje- og energidepartementet. (Kap. 
2440 og 5440 Statens direkte økonomiske 
engasjement i petroleumsvirksomheten -
tap av understellet på Sleipner Øst platt
formen, overføringer fra Statens petrole
umsforsikringsfond; kap. 2800 og 5800 
Statens petroleumsfond.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 1182, Innst. S. 76, 
S .tid. 1944- 1945 (17 .12.91). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

4. Statens samlede engasjement i petrole
umsvirksomheten i 1992. (§lO-planen - for
enklet meldingsopplegg.) 
(Vedlegg: l. Statoils årsberetning og regn
skap 1990. 2. Statoils plan for virksomhe
ten.) 
St.meld. 21, ref. S .tid. 1875, Innst. S. 104, 
S.tid. 2733-2745 (28 .2.92). 
(2 forslag- ikke bifalt.) 

5. Skatter og avgifter til Statskassen . (Pkt. l 
om skattepliktige etter petroleumsskatte
loven §§ 3 og 5 - særskattesats på 50 pst.) 
St. prp. l. Tillegg 4, ref. S .tid. 1183, Innst. S . 
102, s. tid. 2841-2842 (12.3.92). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. IV, sak og STATSBUDSJETTET I, sak 
36.) 

6. Interp. fra Ole Gabriel Ueland om ein fel
les energimarknad i EF og Noregs nasjo
nale petroleumspolitikk. 
S.tid . 3810-3824 (2.6.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring av lov av 22. juni 1990 nr. 36 om 

Statens petroleumsfond. (Overføringer fra 
Petroleumsforsikringsfondet.) 
Ot.prp. 22, ref. O.tid. 191, Innst. O. 25, O.tid. 
205-206 (16.12 .91), Besl. O. 29, L .tid. 20 
(19 .12.91). Lov av 10. januar 1992. 

2. Endring i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om 
skattlegging av undersjøiske petroleums
forekomster m.v. (Del I. Reform av petrole
umsbeskatningen - friinntekt og produk
sjonsgodtgjørelse. Del IL Endring i petro
leumsskattelovens virkeområde - motta
keranlegg på land, inntekter ved behand
ling og transport av petroleum for andre 
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ved norske installasjoner. Del Ill. Spørs
mål som er under utredning - fordeling av 
finansielle poster, beskatningen av filialer 
av utenlandske selskap.) 
(Vedlegg til innst.: 1-11. Finansministe
rens svar på spørsmål fra finanskomiteen 
under behandlingen av proposisjonen.) 

Olje 

Ot.prp. 12, ref. O.tid. 116, Innst. O. 40, O.tid. 
277-298 (28.2.92), Besl. O. 50, L.tid. 30 
(10.3.92). Lov av 20. mars 1992. 
(3 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget -in
gen bifalt.) 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. A. Stortingets skattevedtak for inntekts
året 1993, D. C02-avgift i petroleumsvirk
somheten på kontinentalsokkelen for inn
tektsåret 1993. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1990. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 769-939, 946-956 
(finansdebatt 2.11.-3.11.92). 
(19 forslag- ingen bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. (Fullmakt til forenklet myndig
hetsbehandling av nye sokkelprosjekter.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 28.10.92 fra 
FrPs stortingsgruppe til Olje- og energide
partementet og svarbrev av 11.11.92 vedr. 
Norsk Oljemuseum.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1785-1838 
(1.12.92). 
Budsjett-kap.: 
1801 4801 Oljedirektoratet 
1840 Forskning vedrørende petroleums

virksomheten 
2440 5440 Statens direkte økonomiske enga

sjement i petroleumsvirksomheten 
5655 Aksjeutbytte fra Statoil 

(l forslag fra H, SV og Sp bifalt. l forslag 
fra Øystein Hedstrøm pva. FrP sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT!.) 

3. Endringer av forslag til statsbudsjett for 
1993 under Olje- og energidepartementet. 
(Kap. 930 Oljedirektoratet, omgjøring av 
stilling; kap. 2440/5440 Statens direkte 
økonomiske engasjement i petroleums
virksomheten - bortfall av glideskala som 
konsesjonsvilkår; kap. 2800 Statens petro
leumsfond.) 
St.prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 1472, Bud
sjett-innst. S. 8. Tillegg l, S.tid. 2171-2194 
(14.12.92). 
(4 forslag- ingen bifalt.) 

28 

U. Alminnelige saker: 
l. Utbygging og ilandføring av petroleum fra 

Sleipner Vest m.v. (Tildeling av ikke-for
delte volumer under Troll-kontraktene til 
Troll fase l og Sleipner Vest; budsjettmes
sige konsekvenser for kap. 2440/5440 Sta
tens direkte økonomiske engasjement og 
kap. 2800/5800 Statens petroleumsfond.) 
St.prp. 121 (1991-92), ref. S.tid. 4470 (1991-
92), lnnst. S. 79, S.tid. 2171-2191 (14.12.92). 
(2 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer av bevilgningene på statsbud
sjettet for 1992 under Olje- og energidepar
tementet. (Kap. 1801/4801 Oljedirektoratet; 
kap. 2440/5440 Statens direkte økonomis
ke engasjement i petroleumsvirksomhe
ten; kap. 5665 Utbytte på aksjer i selska
per som hører under Olje- og energidepar
tementet; kap. 2800/5800 Statens petrole
umsfond.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 1472, lnnst. S. 81, 
S.tid. 2171-2192 (14.12.92). 
(Jf. forrige sak.) 

3. Troms fylkeskommune sender uttalelse da
tert 13. april1993 om lokalisering av drifts
organisasjon i forbindelse med olje- og 
gassfunn Nordland Il. 
Ref. S.tid. 3400 (26.4.93), og vedlagt proto
kollen. (Sendt energi- og industrikomite
en til orientering i samsvar med President
skapets beslutning 29.4.93.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å vurdere 

flytting av Forsvarets spesialkommando 
til Vatneleiren, i nærhet av oljeinstallasjo
nene i Nordsjøen, S.tid. 3051 (24.3.93). 

2. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om å 
kartlegge og stoppe korrupsjon i olje
bransjen, S.tid. 3434 (28.4.93). 

3. Sp.spm. fra Tora Aasland Haug om A/S 
Norske Shells betaling for etterutdanning 
til ansatte i statsforvaltningen, S.tid. 3997-
3998 (26.5.93). 
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OLJEOMSETNING 

Omfatter bl.a.: Bensinstasjoner, drivstoffanleggsloven, gasstransport, ilandføring av olje, Norsk 
Olje als (Norol), oljeforsyningsberedskap, petrokjemisk industri, tankanlegg. 
Se også: DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP AS, ENERGI, OLJE, OLJEUTVINNING 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S . 8, S .tid . 997-1074 
(30.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1897 Oljeforsyningsberedskap 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anders Aune om at gass fra 

Snøhvit-feltet blir vurdert som grunnlag 
for metanolanlegg i Finnmark, S. tid. 274-
275 (1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om Halten
banken som leveringskilde for gass i man
datet som er gitt Gassforhandlingsutval
get, S.tid. 276-277 (1.11.89). 

3. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om hva 
som kan gjøres for å forebygge oljeulykker 
langs kysten , f.eks. utslipp fra havarerte ol
jetankere, S.tid. 287-288 (1.11.89). 
(Jf. sak 9) 

4. Sp.spm. fra Svein Alsaker om å påby bruk 
av taubåter til og fra terminalene på Sture 
og Mongstad for å forebygge ulykker med 
oljetankskip, S.tid. 291-292 {1.11.89). 

5. Sp.spm. fra Eli Arnstad om å ikke uteluk
ke noen av de tidligere utredede ilandfø
ringsaltemativer for gass , S. tid. 329 
(8 .11.89). 

6. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om konse
sjonsbehandling av tørrårskraftverk bør 
utstå til gassoverføring til Østlandet er 
nærmere avklart, S.tid. 350-351 (15.11.89). 

7. Sp.spm. fra Odd Holten om aktuelle rør
ledningsaltemativ for å kunne sluttføre 
gassforhandlingene med Sverige, S .tid. 
353 (15.11.89). 

8. Sp.spm. fra Ingvald Godal om framføring 
av naturgass i leidning til Austlandet som 
grunnlag for ny industriell giv i Telemark, 
S.tid. 353-354 {15.11.89). 

9. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om opp
fylging av evalueringsrapporten om olje
vernaksjonen ved oljeulukka utanfor Sog
nefjorden, S.tid. 1672-1673 (13.12.89). 
(Jf. sak 3) 

10. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om å legge 
fram for Stortinget saken om utbygging 
av Heidrun/eltet og bygging av et metano
lanlegg, S.tid. 2161-2162 (24 .1.90). 

11. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om med~ 
virkning til at de arkeologiske undersøkel
sene før Norsk Hydros utbygging av gass
rørledning til Sverige, også må omfatte 
traseen gjennom Vestfold og Østfold, 
S .tid. 2678-2679 (21.3.90). 

12. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om videre
føring av Fjellpipe-ledningen fra Kårstø i 
Rogaland via Østlandet til Kornsjø, S .tid. 
3545 (16 .5.90). 

13. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om 
tiltak for å stimulere til økt gjenvinning av 
spillolje, S.tid. 3711 (30.5.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 20. mars 1987 nr. 15 om 

økonomisk boikott av Sør-Afrika og Nami
bia for å bekjempe apartheid og lov av 20. 
juni 1986 nr. 33 om forbud mot salg, for
midling m .v . av norsk petroleum til Sør
Afrika. 
{Opphevelse av boikotten av Namibia.) 
Ot.prp. 30, ref. O.tid. 75, Innst. O. 23, O.tid. 
85-95 (20.3.90), Besl. O. 28, L .tid. 13 
(27 .3.90). Lov av 30. mars 1990. 
(2 forslag i Odelstinget- ingen bifalt.) 
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1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1645 
(11.12.90). 
Budsjett-kap.: 
189 7 Oljeforsyningsberedskap 

Il. Alminnelige saker: 
l. Utbygging av et tredje transportsystem for 

gass til kontinentet. 
St.prp. 67, ref. S.tid. 3082, Innst. S. 153, 
S.tid. 3483-3487 (30.5.91). 
(l forslag ikke bifalt.) 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1525-1588 
(3.12.91). 
Budsjett-kap. : 
1897 OLjeforsyningsberedskap 

Il. Alminnelige saker: 
l. Ilandføring av gass fra Heidrunfeltet og 

etablering av metanolfabrikk m.v. 
(Vedlegg til innst.: 1.-4. 4 svarbrev av 
20.1.92 og 24.1.92 fra Olje- og energidepar
tementet v/statsråden til henholdsvis 
Fremskrittspartiets stortingsgruppe, Høy
res stortingsgruppe og til energi- og indu
strikomiteen.) 
St.meld. 18, ref. S.tid. 1183, lnnst. S. 86, 
S.tid. 2228-2265 (4.2.92). 
(4 forslag, hvorav 2 ikke bifalt og 2 sendt 
Regjeringen, henholdsvis fra Gunnar Fat
land pva. H og Johan J . Jakobsen pva. Sp
se REGJERINGEN OVERSENDT L) 
(Jf. neste sak.) 

2. Ilandføring av gass fra Heidrunfeltet m.v. 
og tiltredelse av drivverdighet for Oseberg 

Øst. 
St.prp. 45, ref. S.tid. 2095, Innst. S . 85, 
S.tid. 2228-2266 (4.2.92). (5 forslag, hvorav 2 
om alternative ilandføringssted -
ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Utbygging av Frostpipe - et transportsys
tem for olje og kondensat mellom Frigg
og Oseberg-feltet. (Ny hjem1nel for utbyg
ging grunnet vesentlige kostnadsendrin
ger.) (Vedlegg til innst.: L Brev av 9.4.92 til 
statsråd Finn Kristensen, Olje- og energi
departementet, fra Senterpartiets stor
tingsgruppe. 2. Brev av 9.4.92 til Senter
partiets stortingsgruppe fra Olje- og ener
gidepartementet.) 
St.prp. 76, ref. S.tid. 3179, Innst. S. 146, 
S.tid. 3343-3347 (28.4.92). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. OLJEUTVINNING I, 2.) 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Peter Angelsen om Fiskarlaget 

og fiskerimyndighetenes innvendinger og 
krav i forbindelse med Zeepipe-utbyggin
gen, S.tid. 3925-3926 (10.6.92). 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1785-1838 
(1.12.92). 
Budsjett-kap.: 
1897 Oljeforsyningsberedskap 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Gunnar Fatland om en nasjonal 

strategi for anvendelse av gass i Norge, 
S.tid. 3033-3047 (23.3.93). 
(l forslag fra Gunnar Fatland sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT!.) 

2. Samtykke til ratifikasjon av en avtale mel
lom Norge og Tyskland om overføring av 
gass fra den norske kontinentalsokkel og 
andre områder gjennom en rørledning til 
Tyskland (Europipe-avtalen). 

(Vedlegg: Avtalens norske originaltekst.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 3295, Innst. S. 164, 
S .tid. 4195-4197 (7.6.93). 
(Utkast til innst. forelagt utenriks- og kon
stitusjonskomiteen før avgivelse.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Solveig Sollie om Statoils be

slutning om ikke å bruke norsk C02-fri 
metanolprosess ved metanolfabrikken på 
Tjeldbergodden, S.tid. 1240-1241 
(18.11.92). 

2. Sp.spm. fra Syver Berge om ekstrautgifter 
for mindre bensinstasjonar i samband 
med farging av diesel, S .tid. 1571-1572 
(25.11.92). 

3. Sp.spm. fra Leiv Blakset om å medverke 
til at Statoil si modernisering av tanksys
tema ikkje fører til nedlegging av bensin
stasjonar i distrikta, S .tid. 3978-3979 
(26.5.93). 



- 437 - Oljeutvinning 

OL-lE UTVINNING 

Omfatter bl.a.: Blokktildelinger, drivverdighetstiltredelser, gassutvinning, geofysiske undersø
kelser, leteboring, oljeleting, oljeulykker, prøveboring. 
Se også: DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP AS, ENERGI, OLJE, OLJEOMSETNING 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 997-1074 
(30.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1802 4802 Kartlegging av kontinentalsokke

len 
1805 Opprydding pd havbunnen i 

Nordsjøen 
2. Revisjon av plan for utbygging og drift av 

Sleipner Øst m .v. (ilandføring til Kårstø i 
Rogaland istedenfor til Teeside i England. 
Tiltredelse av drivverdighet for Statfjord 
Øst-feltet. Oppheving av bæring i utvin
ningstillatelser tildelt før 1987.) 
St. prp. l. Tillegg 5, ref. S .tid. 650, Budsjett
innst. S. 8, S.tid. 997-1074 (30.11.89). 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgningene på statsbud

sjettet for 1989 under Olje- og energidepar
tementet. (Kap. 4802 Kartlegging av konti
nentalsokkelen, redusert interesse for 
seismisk undersøkelsesmateriale.) 
St.prp. 40, ref. S.tid. 967, lnnst. S . 55, S.tid. 
1737 (18.12.89). 

2. Samtykke til ratifikasjon av Konvensjon 
til bekjempelse av ulovlige handlinger 
mot sikkerheten ved skipsfart og Protokoll 
til bekjempelse av ulovlige handlinger 
mot sikkerheten til faste plattformer plas
sert på kontinentalsokkelen. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 

St.prp. 60, ref. S .tid. 2471, Innst. S. 114, 
S .tid. 2750 (27 .3.90). 

3. Utbygging og ilandføring av olje og gass 
fra Bragefeltet m .v. (Ev. utbygging av Hei
drun-feltet med bygging av et metanolan
legg i Midt-Norge.) 
(Vedlegg: Rettighetshavernes plan for ut
bygging og drift.) 
St. prp. 58, ref. S.tid. 2297 , Innst. S. 120, 
S .tid. 2788- 2802 (29.3.90). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

4. Interp. fra Anders Aune om utbygging av 
Snøhvit-feltet på Tromsøflaket. 
S.tid. 2803-2819 (29.3.90). 
(l forslag fra Anders Aune pva. Bjame 
Mørk Eidem, William Engseth, Svein Lud
vigsen og Oddrunn Pettersen sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT!.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Asbjørn Bjørnset om å gjen

nomføre ei undersøking av arbeidssitua
sjonen for metningsdykkarar, S. tid. 2148-
2149 (24.1.90). 

2. Sp.spm. fra Karin Beate Theodorsen om å 
ta i betraktning konsekvensene av seis
misk skyting før testing i Barentshavet 
med hensyn til oljefunn, S .tid. 2588-2589 
(14.3.90). 

3. Sp.spm. fra Aud-Inger Aure om en rimeli
gere geografisk fordeling ved tildeling av 
blokker i 13. konsesjonsrunde, S.tid. 2589-
2590 (14.3.90). 
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1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1645 
(11.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1802 4802 Kartlegging av kontinentalsokke

len 
1805 Opprydding pd havbunnen i 

Nordsjøen 
(Jf. neste sak.) 

2. Utbygging og ilandføring av olje og gass 
fra Statfjord nord og Statfjord øst feltene 
m .v. 
St. prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 564, Budsjett
innst. S. 8, S.tid. 1573-1645 (11.12.90). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Utbygging og disponering av gass fra Hei

drunfeltet og tiltredelse av drivverdighet 
for Tordis feltet m. v. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 30.10.90 fra Ol
je- og energidepartementet til Nord-Trøn
delag fylkeskommune og brev av 24.4.91 
fra Olje- og energidepartementet til ener
gi- og industrikomiteen om skrinlegging 
av Lauvøya som ilandføringsalternativ.) 
St.prp. 46, ref. S .tid. 2338, Innst. S. 129, 
S.tid. 3300- 3347 (14.5.91). 

(5 forslag, hvorav 4 ikke bifalt og l fra In
ger Lise Gjørv sendt Regjeringen - se RE
GJERINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. sakene 2 og 3.) 

2. Tillegg til St.prp. nr 46 (1990-91) Utbyg
ging og disponering av gass fra Heidrun
feltet og tiltredelse av drivverdighet for 
Tordis feltet m. v. (Budsjettmessige konse
venser for statens direkte økonomiske en
gasjement av en tiltredelse av drivverdig
het for Tordisfeltet.) 
St.prp. 61, ref. S .tid. 2885, Innst. S. 129, 
S .tid. 3000-3347 (14.5.91). 
(Jf. sakene l og 3.) 

3. Utbygging og ilandføring av olje og gass 
fra feltene Tordis og Loke m.v. 
St.prp. 56, ref. S.tid. 2885, Innst. S. 143, 
S.tid. 3347- 3348 (14.5.91). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

m . Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg, framsatt 

av Erik Solheim om sikring av Viking i As
kim gjennom eierselskapet Kooperativa 
Forbundet, som nylig er tildelt andeler i 
Nordsjøen, S.tid. 2568-2569 (6.3.91). 

2. Sp.spm. fra Odd Holten om forpliktelse for 
Kooperativa Forbundet til deltakelse i tek
nisk/industriell utvikling på fastlandet et
ter tildeling av andeler i Nordsjøen, S.tid. 
2569-2570 (6 .3.91). 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1525-1588 
(3.12 .91). 
Budsjett-kap.: 
1802 4802 Kartlegging av kontinentalsokke

len 
1805 Opprydding pd havbunnen i 

Nordsjøen 
2. Endringer av forslag til statsbudsjett for 

1992 under Olje- og energidepartementet. 
(Ny kompressorkapasitet m . v. på Kårstø; 
tap av understellet på Sleipner Øst platt
formen; Statoils tiltredelse av drivverdig
hetserklæring for Smørbukk Sør; væske
transport for Lille-Frigg m .v.) 
St.prp. l. Tillegg 11 , ref. S .tid. 1521 , Bud
sjett-innst. S . 8. Tillegg l , S .tid. 1940-1944 
(17.12.91). 

(3 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. Il, sak l og OLJEOMSETNING Il, 3.) 

Il. Alminnelige saker: 
l . Endringer av bevilgningene på statsbud

sjettet for 1991 under Olje- og energidepar
tementet. (Tap av understellet på Sleipner 
Øst plattformen; Statoils tiltredelse av 
drivverdighetserklæring for Frøy-feltet.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 1182, Innst. S. 76, 
S .tid. 1944- 1945 (17 .12.91). 
(l forslag- ikke bifalt.) 
(Jf. I, sak 2.) 

2. ilandføring av gass fra Heidrunfeltet m.v. 
og tiltredelse av drivverdighet for Oseberg 
Øst. 
St.prp. 45, ref. S.tid. 2095, Innst. S. 85, 
S.tid. 2228- 2266 (4.2 .92). 
(5 forslag, hvorav 2om alternative ilandfø
ringssted- ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 
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3. Utbygging og ilandføring av petroleum fra 
Troll fase Il og Frøy m.v. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 7. mai 1992 fra 
KrFs stortingsgruppe v/Helga Haugen til 
Olje- og energidepartementet og svarbrev 
av 8. mai 1992 vedr. alternative kraftforsy
ningsløsninger.) 
St. prp. 77, ref. S .tid. 3179, Innst. S. 166, 
S .tid. 3674- 3680 (18.5.92). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

4. Utøvelse av opsjon på Heimdal Jurassic, 
utbygging av Heimdal Jurassic og Mime 
samt tiltredelse av drivverdighet for felte
ne Mime, Huldra og Midgard. 
St.prp. 83, ref. S.tid. 3462, Innst. S. 171, 
S.tid. 3808-3809 (2.6.92). 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om Nor

ske Shells planer om bygging av gas
skraftverk i Øygarden, S.tid. 2878-2879 
(18 .3.92). 

2. Sp.spm. fra Terje Nyberget om unntak i 
miljøavgiftene ved en eventuell Snøhvit
utbygging: S.tid. 3543-3544 (13.5.92). 

3. Sp.spm. fra Peter Angelsen om reaksjoner 
fra fisk~riforvaltningen på Oljedirektora
tets forslag om blokktildeling på viktige 
fiskefelt i Nordsjøen, S.tid. 3924-3925 
(10.6.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. (Fullmakt til forenklet myndig
hetsbehandling av nye sokkelprosjekter.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1785-1838 
(1.12.92). 
Budsjett-kap.: 
1802 4802 Kartlegging av kontinentalsokke

len 
1805 Opprydding på havbunnen i 

Nordsjøen 
2440 5440 Statens direkte økonomiske enga

sjement i petroleumsvirksomheten 
2. Endringer av forslag til statsbudsjett for 

1993 under Olje- og energidepartementet. 
(Kap. 2440/5440 Statens direkte økonomis
ke engasjement i petroleumsvirksomhe
ten - bortfall av glideskala som konse
sjonsvilkår; Statoildeltakelse i transport
system fra Trollfeltet og drivverdighetstil
tredelse for Peikfeltet; investeringsøknin
ger for Europipe.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 1.12.92 fra Ol
je- og energidepartementet til energi- og 
industrikomiteen om investeringsøknin
ger for Europipe.) 
St.prp. l. Tillegg 6, ref. S .tid. 1472, Bud
sjett-innst. S. 8. Tillegg l, S.tid. 2171-2194 
(14.12.92). 
( 4 forslag - ingen bifalt.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Utbygging og ilandføring av petroleum fra 

Sleipner Vest m.v. (Tildeling av ikke-for
delte volumer under Troll-kontraktene til 
Troll fase l og Sleipner Vest; budsjettmes
sige konsekvenser for kap. 2440/5440 Sta-

tens direkte økonomiske engasjement og 
kap. 2800/5800 Statens petroleumsfond.) 
St.prp. 121 (1991-92), ref. S.tid. 4470 (1991-
92), Innst. S . 79, S.tid. 2171-2191 (14.12 .92). 
(2 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer av bevilgningene på statsbud
sjettet for 1992 under Olje- og energidepar
tementet. (Kap. 4802 Kartlegging av konti
nentalsokkelen; oppdatert plan for utbyg
ging og drift av Sleipner Vest; tiltredelse 
av drivverdighet for feltene Skirne, Bygg
ve og Vigdis.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 1472, Innst. S. 81, 
S.tid. 2171-2192 (14.12.92). 
(Jf. forrige sak.) 

3. Sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleum3-
virksomheten på norsk kontinentalsokkel. 
St.meld. 51, ref. S.tid. 4502 (14.6.93) og ved
tatt ikke behandlet av dette Storting. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om støtte til 

britisk offshoreindustri som truer ordretil
gang og sysselsetting i norsk offshorein
dustri, S.tid. 1562-1563 (25.11 .92). 

2. Sp.spm. fra Jan Elvheim om lokalisering 
av driftsorganisasjonen for en eventuell ol
jeutvinning på Nordland Il til Harstad, 
S.tid. 3176-3178 (31.3.93). 

3. Sp.spm. fra Ole Gabriel Ueland om kon
kurranseforhold for norske og britiske til
bodsgivarar til installasjonar og tenester 
knytt til oljeverksemda på norsk sektor i 
Nordsjøen, S.tid. 3432-3434 (28.4.93). 

4. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om å senke 
kostnadsnivået på norsk sokkel, S.tid. 
3714-3716 (12.5.93). 
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5. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om at olje
selskapet Shell aom operatør for Draugen
feltet kommer til l bruke engelsk arbeids
kraft til forpleiningen, S.tid. 3717-3718 
(12.5.93). 

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

beidervern og arbeidsmiljø m.v. (Utvidel
se av det geografiske virkefelt til petrole-

umsvirksomhet fra innretninger registrert 
i norsk skipsregister på utenlandsk sok
kel.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1989:15 Arbeids
miljølovens virkeområde i petroleums
virksomheten. Leder Hans Jacob Bull.) 
Ot.prp. 60 (1991-92), ref. O.tid. 520 (1991-
92), Innst. O. 3, O.tid. 32-35 (29.10.92), Besl. 
O. 5, L. tid. 4 (4.11.92). Lov av 27. november 
1992. 
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PERSONBESKATNING 

Omfatter bl.a.: Ektefellebeskatning, familiebeskatning, sjømannsskatt, skatteregler for minste
pensjonister, toppskatt. 
Se også: BEDRIFTSBESKATNING, SKATTEADMINISTRASJON, SKATTEFRADRAG, 
SKATTER 

1989-90 

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

for inntektsåret 1990, B. Fellesskatt til 
skattefordelingsfondet for 1990. C. Ter
minskatt på formue i og inntekt vunnet 
ved utvinning og rørledningstransport av 
petroleum for inntektsåret 1990. D. Avgif
ter o.a. til folketrygden for 1990 og E. Pro
duktavgift til folketrygden for fiskeri- og 
selfangstnæringen for 1990. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l . Skatteligningen for inn
tektsåret 1987. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S .tid. 373-544, 553-563 
(finansdebatt 16.11.-17 .11.89). 
(29 forslag, hvorav l fra Solveig Torsvik bi
falt.) 

2. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1990. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Skatteligningen 
for inntektsåret 198 7. 2. Oversikt over skat
te- og avgiftsspørsmål under utredning. 
Vedlegg til Budsjett-innst. : Oppsumme
ring av forslag fra mindretallet angående 
de ulike skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1365-1430 
(6 .12.89). 
Budsjett-kap.: 

5501 Ordinær skatt på formue og inn-
tekt 

(l forslag fra Tor Mikkel Wara om arveav
gift og fradrag for begravelsesutgifter, bi
falt .) 

n. Alminnelige saker: 
l. Retningslinjer for reformer i bedrifts- og 

kapitalbeskatningen, og konsekvenser for 
personbeskatningen. 
St.meld. 48 , ref. S.tid. 3390, Innst. S. 269 
(ikke-beh.), S.tid. 4661 (28.9.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Børre Rønningen om ei mel

ding om regla ne for skattlegging av pend
la rar, S .tid. 328-329 (8.11.89). 

2. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om en
dring i skatteregler for minstepensjonister 
ved billig leie av husvære, S .tid. 1642-1643 
(13.12 .89). 

3. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om nye skat
teregler og problemer ved utbetaling av 
skattefri del av fødselspenger, S.tid. 2304-
2305 (7 .2.90). 

4. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om yrkesak
tive kvinner som mister fordelen ved skat
tefritak for fødselspenger, S . tid. 2449 
(21.2.90). 

5. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om store 
lønnstillegg til høytlønte og skattelettelser 
som skulle motvirke dette, S . tid. 2585-
2586 (14.3.90). 

6. Sp.spm. fra Steinar Maribo om skattefra
drag i ektefelles inntekt ved tegning av 
privat pensjonsforsikring for hjemmear
beidende, S .tid. 2765-2766 (28.3 .90). 

7. Sp.spm. fra Berit Brørby Larsen om kon
krete forslag fra arbeidsgruppen vedrøren
de beskatning av pendlere, S. tid. 3923 
(6.6.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget for 1990 - Lovendringer. 

(Endringer i beløpsgrenser for minstefra
drag, klassefradrag,skattytere med liten 
skatteevne, utgifter til arbeidsreiser; av
grensning av sjømannsfradraget og sær
fradraget for fiskere; trygdeavgift og topp
skatt på ikke trekkpliktige naturalytelser 
og overskudd på utgiftsgodtgjørelser; ren
tesatsen ved skattlegging av fordel ved bil
lige lån i arbeidsforhold; renter på rest
skatt.) 
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Ot.prp. 11, ref. O.tid. 5, Innst. O. 8, O.tid. 22-
34 (12.12.89), Besl. O. 5-9, L.tid . 5-7 
(19.12.89). Lov av 22. desember 1989. 
(12 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Stei
nar Maribo- se REGJERINGEN OVER
SENDT, I, og 5 forslag i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 
(Jf. neste sak og STATSBUDSJETTET I, 
sak 4.) 

2. Tillegg til skatteopplegget for 1990 - Lov
endringer. (Overgangsordning ved innfø
ring av nye kriterier for sjømanns- og fis
kerfradrag; opphevelse av skattefritak for 
fødsels- og omsorgspenger til yrkesakti
ve.) 
Ot.prp. 20, ref. O. tid. 5, Innst. O. 8, O. tid. 22-
34 (12.12.89), Besl. O. 5-9, L .tid. 5-7 
(19.12.89). Lov av 22. desember 1989. 
(12 forslag i Odelstinget- hvorav l fra Stei
nar Maribo- se REGJERINGEN OVER
SENDT. 5 forslag i Lagtinget - ingen bi
falt.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Forslag fra Steinar Maribo om endring i 
lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av for
mue og inntekt m. v. for å innføre skattefri
het for foreningsarbeid på fritidsbasis . 
(Vedlegg til Innst.: Brev av 12.3.90 med no
tat av 9.3.90 og brev av 4.4.90 fra Finansde
partementet, statsråden, til finanskomi
teen om departementets syn på forslaget.) 
Dok. 8:8, ref. O.tid. 62, Innst. O. 31, O.tid. 
133-141 (3.5.90). 
(3 forslag fra Steinar Maribo- ikke bifalt.) 

4. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Skattemessig bosted for statssekre
tærer og statsrådenes politiske rådgivere; 
foreldrefradrag når ektefellen er ufør m.v. 
og ved arbeid i felles bedrift m.v.; bin
dingstiden for aksjesparing med skattefra
drag; justeringer i skattereglene for sjø
menn.) 
Ot.prp. 52, ref. O. tid. 127, Innst. O. 38, O. tid. 
192-196 (28.5.90), Besl. O. 46-51, L .tid. 20-
21, 40 (5.6 . og 14.6.90). Lov av 15. juni 1990. 

1990-91 

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

for inntektsåret 1991, B. Fellesskatt til 
skattefordelingsfondet for 1991. C. Ter
minskatt på formue i og inntekt vunnet 
ved utvinning og rørledningstransport av 
petroleum for inntektsåret 1991. D. Avgif
ter o.a. til folketrygden for 1991 og E . Pro
duktavgift til folketrygden for fiskeri- og 
selfangstnæringen for 1991. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: L Skatteligningen for inn
tektsåret 1988. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S . l, S.tid. 771-950 (finans
debatt 28.11.- 29.11.90). 
(29 forslag, hvorav l trukket og l fra Arbei
derpartiet om tilskudd til folketrygden fra 
kommunesektoren- bifalt. Resten ikke bi
falt.) 
(Jf. IV, sak 1.) 

2. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1991. 
Budsjett-innst. S . 13, S.tid. 1423-1474 
(7 .12.90). 
Budsjett-kap.: 

5501 Ordinær skatt pd formue og inn
tekt 

(Jf. Il, sak 3.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Retningslinjer for reformer i bedrifts- og 

kapitalbeskatningen, og konsekvenser for 
personbeskatningen. 
(Vedlegg: Jf. NOU 1989: 14 Bedrifts- og ka
pitalbeskatningen - en skisse til reform. 
Leder Magnus Aarbakke.) 
St.meld. 48 (1989-90), ref. S.tid. 3390 (1989-
90), Innst. S. 5, S .tid. 95-155 (11.10.90). 
(l forslag fra FrP- ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Nasjonalbudsjettet 1990. (Kap. 9 Endrin
ger i bedrifts- og kapitalbeskatningen. 
Sammendrag av Aarbakke-gruppens inn
stilling.) 
St.meld. l (1989-90), ref. S.tid. 71 (1989-90), 
Innst. S . 5,S.tid. 95-155 (11.10.90). 
(l forslag fra FrP- ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Formues- og inntektsskatt til staten for 
inntektsåret 1990, kap. 5501 (§ 3 VI nr. 2.) 
(Fradragssatsene for Finnmark og Nord
Troms.) 
Innst. S. 86, S .tid. 2543 (21.2 .91). 
(Jf. I, sak 2.) 

4. Forslag fra finanskomiteen oversendt fra 
Odelstinget 17. juni 1991: «Stortinget ber 
Regjeringen om å fremme forslag til regler 
som kan sikre aktive aksjonærer rett til å 
kreve skatten på tilordnet personinntekt 
refundert av selskapet.» 
S.tid. 4366 (20.6.91) og bifalt. 
(Jf. IV, sakene 3 og 4.) 
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5. Forslag fra finanskomiteen oversendt fra 
Odelstinget 17. juni 1991: «Stortinget ber 
Regjeringen om å fremme forslag til regler 
for den skattemessige gjennomføringen 
av en adgang for aktive aksjonærer til å 
kreve skatten pci tilordnet personinntekt i 
aksjeselskaper refundert av selskapet.)) 
S.tid. 4366 (20.6.91) og bifalt. 
(Jf. IV, sakene 3 og 4.) 

6. Forslag fra finanskomiteen oversendt fra 
Odelstinget 17. juni 1991: «Det henstilles 
til Regjeringen å utrede en ordning for 
pensjonssparing i bank som eventuelt kan 
gjøres gjeldende fra L januar 1992. Regel
verket som gjelder formelle krav til utfor
mingen av pensjonssparing og informa
sjonsplikten til kundene, må være den 
samme for bank og forsikring.)) 
S.tid. 4366 (20.6 .91) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, sak 3.) 

7. Forslag fra finanskomiteen oversendt fra 
Odelstinget l 7. juni 1991: «Regjeringen 
bes utrede og forelegge Stortinget forslag 
til en ny begrensningsregel i tilknytning til 
den varslede proposisjon om formuesskatt 
høsten 1991. Utredningen bør omfatte fle
re alternative begrensningsregler, herun
der en netto/bruttometode. Utredningen 
må klargjøre virkningen av reglene i for
hold til begrensningsreglene som gjaldt 
såvel i 1989 som i 1990. En ny beregnings
regel fra om med 1992 må ta hensyn til ef
fektene av et nytt skattesystem, herunder 
endret formuesskatt. Den nye begrens
ningsregel bør ha minst samme effekt som 
reglene som ble vedtatt høsten 1990 var til
siktet å ha.)> 
S.tid. 4367 (20.6.91) og bifalt. 
(Jf. IV, sakene 3 og 4.) 

8. 10 forslag fra Steinar Maribo pva. FrP 
oversendt fra Odelstinget 17. juni 1991 i 
forbindelse med behandlingen av skatte
reformen. 
S.tid. 4368-4369 (20.6.91) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, sakene 3 og 4.) 

9. Forslag fra Eilef A. Meland pva. SV over
sendt fra Odelstinget 17. juni 1991: «Det 
henstilles til Regjeringen å utrede uttaks
modellen utfra forutsetning om ensartet 
satsstruktur for arbeids- og kapitalinntek
ter.» 
S.tid. 4369-4370 (20.6.91) og oversendt Re
gjeringen. 
(Jf. IV, sakene 3 og 4.) 

10. Forslag fra Eilef A. Meland pva. SV over
sendt fra Odelstinget 17. juni 1991: «Det 
henstilles til Regjeringen å fremme forslag 
om overgang til et personskattesystem 
med en skatteklasse.» 

S.tid. 4369-4370 (20.6.91) og oversendt Re
gjeringen. 
(Jf. IV, sakene 3 og 4.) 

11. Forslag fra Lars Gunnar Lie pva. KrF over
sendt fra Odelstinget 17. juni 1991: «Stor
tinget henstiller til Regjeringen om i for
bindelse med budsjettet for 1992 å utrede 
og fremme forslag om en ordning med 
husholdningsfradrag for alle aleneboende 
enslige tilsvarende fradrag på kr. 5000 i 
skatt. I samsvar med KrFs merknader i 
denne innstilling vurderes ordningen be
hovsprøvet eller at et tilsvarende høyere 
beløp kan trekkes fra i inntekten. Ordnin
gen må utformes med nødvendig vekt på 
kontrollmessig oppfølging.» 
S.tid. 4370 (20.6 .91) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, sak 3.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Knut Hanselmann om fjer

ning av regler som forårsaket at en pensjo
nist ble avkrevd restskatt på tross av at lig
ningskontoret hadde bekreftet frikort for 
vedkommende, S.tid. 437-438 (24.10.90). 

2. Sp.spm. fra Johan C. Løken om et nytt 
opplegg for pendlerbeskatning, S.tid. 
2253-2254 (6.2.91). 

3. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om klarere 
regler for ligningsbehandling og fradrag 
for kostutgifter for langtransportsjåfører, 
S.tid. 2371-2372 (13.2.91). 

4. Sp.spm. fra Børre Rønningen om endring i 
utrekningsgrunnlaget for fellesskatten for 
pensjonistar i samband med skatterefor
men, S.tid. 2716-2717 (13.3.91). 

5. Sp.spm. fra Ase Klundelien om inntektsbe
skatning av arbeidsgivers tilskudd til bar
nehageplasser for ansattes barn, når forel
drene betaler kommunal sats for barneha
geplassen, S.tid. 3705 (5.6.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget for 1991 - Lovendringer. 

(Endringer i beløpsgrenser for minstefra
drag, klassefradrag, skattytere med liten 
skatteevne, nye kriterier for sjømanns- og 
fiskerfradrag, ligningstakstene for bolig
og fritidseiendommer, beløpsbegrensning 
for fradrag for premie til egen pensjonsfor
sikring, forslag om fradrag for gaver til 
ideelle organisasjoner.) 
Ot.prp. 9, ref. O.tid. 86, Innst. O. 10, O.tid. 
92-122 (5.12.90), Besl. O. 7, L.tid. 5-8 
(11.12.90), Besl. L. l, O. tid. 169 (17 .12.90), 
Besl. O. 12. Lov av 21. desember 1990. 
(16 forslag i Odelstinget, hvorav 3 over
sendt Stortinget (ingen bifalt) og l forslag 
bifalt ved l. behandling i Odelstinget. 6 
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forslag i Lagtinget, hvorav l fra KrF og Sp 
bifalt (lagtingsanmerkning). Anmerknin
gen bifalt i Odelstinget.) 
(Jf. I, sak l og STATSBUDSJETTET l, sak 
4.) 

2. Lov om endr. i lov av 15. desember 1978 nr. 
82 om tillegg til lov av 18. august 1911 nr. 8 
om skatt av formue og inntekt (skattelo
ven). (Skattefri ulempegodtgjøring - for 
FN -personell m.fl. som tjenestegjør i de 
områder i Midtøsten som omfattes av kon
flikten med Irak.) 
Ot.prp. 22, ref. O.tid. 231, Innst. O. 27, O.tid. 
286 (21.2 .91), Besl. O. 38, L. tid. 16 (7 .3.91). 
Lov av 22. mars 1991. 

3. Skattereformen 1992. (1: Innledning, sam
mendrag og økonomiske virkninger. Il: 
Inntektsbegreper, satsstruktur og hoved
regler for .. periodisering. Ill: Inntektsbe
skatning av næringsvirksomhet. IV: Inn
tektsbeskatning av selskaper og deltakere. 
V: Deling av nærings- og selskapsinntekt. 
VI: Uttak, arv og gaveoverføring. VII-A: 
Annen inntektsbeskatning av kapital. 
VII-B: Formuesskatt. VIII: Skattekon
troll, petroleumsbeskatning og indirekte 
beskatning. IX: Komiteens merknader til 
de enkelte paragrafer. X. Forslag fra mind
retall. XI: Komiteens tilråding. XII: Ved-

legg. Spørsmål fra finanskomiteen og de 
enkelte partier til finansministeren og fi
nansministerens svar.) 
(Vedlegg: Sammendrag av de viktigste en
keltforslagene. Særskilt vedlegg til innst.: 
l) Uttalelser, notater og brev fra de ulike 
organisasjoner og instanser som møtte fi
nanskomiteen i høringer vedrørende skat
tereformen fram til høringsfristens utløp . 
2) Notater fra Senter for samfunns- og næ
ringslivsforskning, utarbeidet etter an
modning fra finanskomiteen i forbindelse 
med komiteens behandling av Skattere
formen 1992.) 
Ot.prp. 35, ref. O.tid. 346, Innst. O. 80, O.tid. 
699-815 (17.6.91), Besl. O. 87-98, L.tid. 37-40 
(21.6 .91). Lover av 20. juli 1991. 
(26 forslag i Odelstinget, hvorav 19 sendt 
Stortinget- se Il, sakene 8-11 . 4 forslag fra 
finanskomiteen sendt Stortinget- se Il, sa
kene 4-7.) 
(Jf. neste sak.) 

4.Tillegg til Ot.prp. 35 (1990-91) Skatterefor
men 1992. (Investeringer i bankaksjer, 
grunnfondsbevis m.v.) 
Ot.prp. 70, ref. O.tid. 613, lnnst. O. 80, O.tid. 
699-815 (17.6.91), Besl. O. 87, L .tid. 37-38 
(21.6.91). Lov av 20. juli 1991. 
(Jf. forrige sak.) 

1991-92 

I . Budsjett-saker: 
l. A. Stortingets skattevedtak for inntekts

året 1992 med unntak av kapittel 5. B . Fel
lesskatt til skattefordelingsfondet for 
1992. C. C02-avgift i petroleumsvirksom
heten på kontinentalsokkelen for inn
tektsåret 1992. D. Avgifter o.a. til folke
trygden for 1992 og E. Produktavgift til 
folketrygden for fiskeri- og selfangstnæ
ringen for 1992. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1989. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 431-630 (finans
debatt 6.11.- 7.11.91). 
(21 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 36.) 

2. Skattevedtak for 1991, unntatt § 8 skatte
begrensningsregelen, samt avgiftsvedtak 
for 1992. 
Budsjett-innst. S . 13, S.tid. 1398-1457 
(29.11.91). 
Budsjett-kap.: 

5501 Ordinær statsskatt 1991 

3. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 
1992. Kapittel 5 - Skattebegrensningsrege
len. 
Budsjett-innst. S. l. Tillegg l, S.tid. 1723-
1764, 1766- 1769 (6.12.91). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. Il, sak L) 

4. Formues- og inntektsskatt til staten for 
1991. § 8- Skattebegrensningsregelen. 
Budsjett-innst. S. 13. Tillegg l, S.tid. 1723-
1765, 1766- 1770 (6.12.91). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. Il, sak 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Retningslinjer for reformer i formuesbe

skatningen. 
(Vedlegg: Jf. NOU 1991: 17 Bedrifts- og ka
pitalbeskatningen. Beskatning av formu
er. Delutredning Ill. Leder Magnus Aar
bakke.) 
St.meld. 12, ref. S.tid. 47, Innst. S. 50, S .tid. 
1723- 1762 (6.12.91). 

2. Forslag fra finanskomiteen oversendt fra 
Odelstinget 24. mars 1992: «Stortinget ber 
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Regjeringen om å fremme forslag om at re
fusjon av utlignet •katt på beregnet per
soninntekt i konkurs skal ha samme priori
tet som kemnerens skattekrav, herunder 
også refusjonskrav på utlagt skatt hos 
kemneren ved konkurs.)) 
S.tid. 3292 (9.4.92) og enstemmig bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

m . Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Berit Brørby Larsen om vur

dering av bostedsbegrepet ved skattleg
ging av pendlere, S.tid. 377 (30.10.91). 

2. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om høyere 
skattetrekk for pensjonister etter skattere
formen, S .tid. 2446-2448 (12.2.92). 

3. Sp.spm. fra Steinar Maribo om utskriving 
av forskuddsskatt på pensjonisters ren
teinntekter før inntekten .. er disponibel, 
S.tid. 2791-2792 (11.3 .92). 

4. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
påstander om at bare husholdninger med 
inntekt under l 00 000 kroner har fått økt 
skatt siden 1986, S .tid. 2794 (11.3.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget 1992 - Lovendringer. 

(Endringer i beløpsgrenser for minstefra
drag, klassefradrag, særfradrag for alder, 
skattytere med liten skatteevne, sjø
manns- og fiskerfradraget; focenklinger i 
reglene om skattlegging av ektefeller; sær
skilt inntektsfradrag i Finnmark og Nord
Troms; pendlerbeskatning; firmabilbe
skatning; renter på restskatt; myndighet 
til å ettergi skatt av billighetsgrunner; 
skattefradrag etter BSU-ordningen belas
tes staten; foreldrefradrag for utgifter til 
pass og stell; ligningstakstene for bolig- og 
fritidseiendommer; arbeidsgiverbetalte 
bamehageordninger; verdifastsettelse ved 
aksjebeskatning.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst. : Svarbrev fra fi
nansministeren vedr.: Skattereduksjon 
ved liten skatteevne (27.11.91); Individuell 
skatteligning av ektefeller (26.11.91); Be
skatning av firmabil (29.11.91); Arbeidsgi
verbetalte barnehageordninger (29.11.91).) 
Ot.prp. 3, ref. O.tid. 3, Innst. O. 20, O.tid. 
156-168 (6.12 .91), Besl. O. 16, 17, 18, L. tid. 
15-17 (12.12.91). Lov av 20. desember 1991. 
(11 forslag i Odelstinget, hvorav l om ver
difastsettelse ved aksjebeskatning tilbake
sendt komite. Resten ikke bifalt, derav l 
sendt Stortinget. 4 forslag i Lagtinget- in
gen bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 2 og 36.) 

2. Oppfølging av skattereformen 1992. (Kap. 
5 Personer, selskaper og eiendeler som 
trer inn i eller ut av norsk beskatningsom-

råde. Kap. 10 Utbyttebegrensning i aksje
selskap med skattefrie inntekter etter re
formens overgangsregler. Kap. 12 Aksje
fond og obligasjonsfond. Kap. 13 Utestå
ende fordringer og varelager. Kap. 15 
Skattereformen og forholdet mellom regn
skapsreglene og skattereglene. Kap. 16 
Enkelte tillegg til og endringer av tidligere 
vedtak.) 
Ot.prp. 16, ref. O. tid. 142, lnnst. O. 33, O. tid. 
241-265 (16.1.92), Besl. O. 35-40, L.tid. 24-26 
(23.1.92). Lov av 24. januar 1992. 
(5 forslag, hvorav 3 ikke bifalt og 2 hen
holdsvis fra H, FrP og SV og fra SV sendt 
Stortinget og ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 4.) 

3. Endringer i skatteloven m .fl. (Skattleggin
gen av pendlere; skattlegging av boligsel
skaper og andelshavere; taushetsplikt et
ter ligningsloven; ligningslovens straffe
kapittel.) 
Ot.prp. 21, ref. O. tid. 216, Innst. O. 46, O. tid. 
351-371 (24.3.92), Besl. O. 54-58, L .tid. 35-36 
(9.4 .92). Lov av 10. aprill992. 
( 5 forslag i Ot. l. gang, hvorav 3 ikke bifalt 
og 2 fra Steinar Maribo pva. FrP sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT.) 
(Jf. IV, l.) 

4. Oppfølging av skattereformen 1992. (Kap. 
2 Arv og gaveoverføringer. Kap. 3 Skattes
pørsmål vedr. enkelte primærnæringer. 
Kap. 6 Norskkontrollerte selskaper i lavs
katteland. Kap. 7 Skatteregler for uten
landske skip under norsk drift. Kap. 8 
Fastsettelse av personinntekt for aksjonæ
rer ved utenlandsforhold. Kap. 9 Person
inntekt fra selskap - refusjonsordning og 
enkelte andre forhold. Kap. 11 Aksjege
vinstbeskatning - enkelte forhold knyttet 
til RISK-metoden. Kap. 14 Pensjonsfor
sikring etter skatteloven- tilskudd til pre
miefond. Kap. 16 Enkelte tillegg til og 
endringer av tidligere vedtak.) 
(Vedlegg til innst. : l Spørsmål fra finans
komiteen og de enkelte partier til finans
ministeren og finansministerens svar. 2 
Brev fra statsautoriserte revisorer Arthur 
Andersen & Co. 3 Brev fra advokatfirma 
Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen. 4 
Brev fra Næringslivets Hovedorganisa
sjon. 5 Brev fra Norges Rederiforbund.) 
Ot.prp. 16, ref. O. tid. 142, Innst. O. 47, O.tid. 
371-409 (24.3.92), Besl. O. 59-66, L .tid. 36-42 
(9.4.92). Lov av 10. april1992. 
(8 forslag i Odelstinget, hvorav 7 ikke bi
falt og l fra Johan C. Løken pva. H sendt 
Stortinget (ikke bifalt). l forslag fra finans
komiteen sendt Stortinget (bifalt). 10 for
slag i Lagtinget- ingen bifalt.) 
(Jf. Il, 2 og IV, 2.) 



Personbeskatning -446-

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Stortinget& skattevedtak for inntekts

året 1993, B. Fastsettelse av den kommu
nale og fylkeskommunale inntektsskattø
ren for inntektsåret 1993, C . Fellesskatt til 
Skattefordelingsfondet for 1993, E . En
dring av vedtak av 14. juni 1991 om fastset
telse av den kommunale og fylkeskommu
nale inntektsskattøren for inntektsåret 
1992, F. Endring av vedtak av 7. november 
1991 med tilleggsvedtak av 19. juni 1992 
om fellesskatt til Skattefordelingsfondet 
for inntektsåret 1992. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1990. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 769-939, 946-956 
(finansdebatt 2.11.-3 .11.92). 
(19 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 32.) 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget 1993 - Lovendringer. 

(Endringer i beløpsgrenser for minstefra
drag, klassefradrag, særfradrag for alder 
m. v., fagforeningskontingent, foreldrefra
drag, skattytere med liten skattevne, ar
beidsreiser; beskatning av naturalytelser
«frynsegoder» og «gylne fallskjermer»; 
skattefritt sluttvederlag for AFP; presise
ring av skattelovens § 60; skattetrekk i ut
bytte til utenlandske aksjonærer til også å 
gjelde grunnfondsbevis; redegjørelse om 
skatte- og avgiftsfritak for den kongelige 
familie.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 32, O.tid. 
243-262 (2.12.92), Besl. O. 30, 31, 32, 33, 
L.tid. 11-15 (8 .12.92). Lov av 18. desember 
1992. 
(13 forslag i Odelstinget og 6 forslag i Lag
tinget ikke bifalt.) 
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PERSONVERN 

Omfatter bl.a.: Databanker, Datatilsynet, fjernsynsovervåking, personregisterloven, statistik
kloven, telefonavlyttingsloven, umyndiggjørelsesloven, vergemålsloven. 
Se også: RETTSVESEN, SIVILLOVGIVNING 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S . 4, S .tid. 716-764 
(23 .11.89). 
Budsjett-kap.: 

473 3473 Datatilsynet 

O. Alminnelige saker: 
l. Arsmelding for Datatilsynet 1989. 

(Vedlegg: l. Konsesjon for familievern
kontorene. 2. Konsesjon for privatprakti
serende tannleger. 3. Norsk sammendrag 
av resolusjoner fra Berlin. 4. Lov om per
sonregistre. 5. Forskriftene.) 
St.meld. 37, ref. S .tid. 2924, Innst. S. 265, 
S.tid. 4616-4618 (25.9.90). 

Dl. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thorbjørn Berntsen om retts

sikkerhet og personvern ved opptak av 
private telefonsamtaler på lydbånd, S.tid. 
991-992 (29.11.89). 

2. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om mø
belhandler Arvid Engen har mottatt ve
derlag for tjenester fra Overvdkingspoliti
et, S.tid. 994-995 (29.11.89). 

3. Sp.spm. fra Magnar Sortdsløkken om mø
belhandler Arvid Engen har vært knyttet 
til den militære etterretningstjenesten, 
S.tid. 1655 (13.12.89). 

4. Sp.spm. fra Bjørg Eikum Tang om Datatil
synets konsesjon til Kontaktbyrået Norge-

Polen i Hyllestad, S . tid. 2174- 2175 
(24.1.90). 

5. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om hvorvidt 
foto tatt under automatisk trafikkontroll 
kan benyttes sorn bevis i straffesaker, S.tid. 
3204-3206 (25.4.90). 

6. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om å fremme 
regler som bedre ivaretar individets retts
sikkerhet i saker som gjelder o?Jervdkings
politiets virksomhet, S .tid. 3207-3208 
(25.4.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i vergemålsloven m.m. (hjelpe

vergeordningen m. m.). 
Ot.prp. 45, ref. O. tid. 125, Innst. O. 42, O. tid. 
186-190 (22.5.90), Besl. O. 44, L.tid. 18 
(29.5.90). Lov av 15. juni 1990. 

2. Endringer i lov 8. juni 1984 nr. 59 om for
dringshavernes dekningsrett og lov 13. au
gust 1915 nr. 7 om tvangsfu.ldbyrdelse. 
(Tiltak for å nedarbeide restansene på 
namssektoren; adgang til lønnstrekk; 
bruk av fødselsnummer for å sikre tvangs
fullbyrdelse overfor rett person.) 
Ot.prp. 47, ref. O.tid. 127, Innst. O. 41, O.tid. 
190-191 (22 .5.90), Besl. O. 45, L.tid. 19 
(29.5.90). Lov av 15. juni 1990. 

3. Lov om megling i konfliktrdd og om end
ringer i straffeloven m .m. (Hemmelig opp
tak av samtale og offentlig gjengivelse; 
fjernsynsovervåkning.) 
Ot.prp. 56, ref. O. tid. 141, Innst. O. 72 (ikke
beh.), O. tid. 405 (11.6.90). 
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1990-91 
l. Budsjett-saker: 

l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S . 4, S.tid. 1002-1049 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

473 3473 Datatilsynet 

Il. Alminnelige saker: 
l . Forslag fra Justiskomiteen oversendt fra 

Odelstinget 14.2 1991: «Stortinget ber Re
gjeringen vurdere å fremme forslag om et 
forbud mot hemmelig opptak av en samta
le der man selv deltar)) . 
S.tid. 2544-2545 (22 .2.91). 
(Bifalt med 60 mot 30 stemmer.) 
(Jf. IV, sak 1.) 

2. Personvern- erfaringer og utfordringer og 
om Datatilsynets årsmelding for 1990. 
(Vedlegg: l. Lov om personregistre. 2. For
skrifter. 3. Konsesjon fengselsvesenet.) 
St.meld. 43, ref. S .tid. 3361, Innst. S. 222 
(ikke-beh.), S.tid. 4321 (19.6.91). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om Datatil

synets rolle i arbeidet med et sentralt data
register, S .tid. 531-532 (14.11.90). 

2. Sp.spm. fra Jørgen Kosmo om en prinsipi
ell behandling av problematikken ved 
taushetsplikt og personvernhensyn som 

forhindrer innhenting av opplysninger fra 
en offentlig etat til en annen, S.tid. 2481-
2482 (20.2.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om megling i konfliktråd og om end

ringer i straffeloven m.m. (Hemmelig opp
tak av samtale og offentlig gjengivelse; 
fjernsynsovervåkning.) 
Ot.prp. 56 (1989-90), ref. O.tid. 141 (1989-
90), Innst. O. 25, O.tid. 242-261 (14.2.91), 
Besl. O. 30, L. tid. 13-14 (21.2 .91). Lov av 15. 
mars 1991. 
(2 forslag, henholdsvis i Odelstinget og i 
Lagtinget om forbud mot offentlig gjengi
velse av hemmelig opptak - ikke bifalt. 
Justiskomiteens innstilling om vurdering 
av forbud mot hemmelig opptak - se Il, 
sak 1.) 

2. Endringer i lov av 16. januar 1970 nr. l om 
folkeregistrering . (Lovfesting av Det sen
trale personregister; opplysninger om fød
selsnummer, foreldreansvar for barn og 
tilhørighet i Den norske kirke; unntak fra 
meldeplikt for utlendinger.) 
Ot.prp. 73 (1989-90), ref. O.tid. 4, Innst. O. 
35, O.tid. 348-351 (23.4.91), Besl. O. 44, 
L.tid. 20 (30.4.91). 
Lov av 16. mai 1991. 
(2 forslag i Odelstinget og l forslag i Lag
tinget - ikke bifalt.) 

1991-92 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S . 4, S.tid. 749-789 
(15.11.91). 
Budsjett-kap.: 

473 3473 Datatilsynet 

Il. Alminnelige saker: 
l . Personvern- erfaringer og utfordringer og 

om Datatilsynets årsmelding for 1990. 
(Bruk av fødselsnummer, overskuddsin
formasjon ,DNA-register, kobling av regi
stre, revisjon av lovverket ved en EØS-av
tale, konsesjonsordningen, registre i of
fentlig sektor, erstatningsspørsmål ved 
feilregistreringer.) 
(Vedlegg: l. Lov om personregistre. 2. For
skrifter. 3. Konsesjon fengselsvesenet.) 

St.meld. 43 (1990-91), ref. S .tid. 3361 (1990-
91), lnnst. S. 80, S.tid. 2105-2122 (9 .1.92). 

2. lnterp. fra Eva R. Finstad om en vurdering 
av behovet for Sentralkartoteket for alvor
lig sinnslidende (Psykoseregisteret). 
S .tid. 2409-2423 (10.2.92). 
(l forslag fra Eva R. Finstad sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

3. Interp. fra Grete Knudsen om avanserte 
blodtester og åpenhet omkring denne type 
forskning, 
S .tid. 2668-2684 (20.2.92). 

4. lnterp. fra Fridtjof Frank Gundersen om 
skattemyndighetenes utlevering av opp
lysninger om enkeltpersoners ligning før 
klagebehandling. 
S.tid. 3507-3516 (12.5.92). 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Holten om eiendomsrett 

til resultatet av gentester, og eventuell lov
regulering på dette området, S. tid. 334-335 
(23.10.91). 

2. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om vi
deo-overvåking av pasienter på sykehjem, 
S.tid. 1296-1297 (27.11.91). 

3. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om hemmeli
ge politirapporter fra Rogaland politi
kammer som havnet på avveie, og tiltak 
for å hindre slikt i fremtiden, S.tid. 1598 
(4.12.91). 

4. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om Antirasis
tisk Senters personregister over enkeltper
soner som begår rasistiske overgrep, S.tid. 
2206-2207 (29.1.92). 

5. Sp.spm. fra Lisbeth Ho land om « Kosmo
saken» og sikring av Oslo politikammers 
rutiner for behandling av fortrolige opp
lysninger, S.tid. 2291-2292 (5.2.92). 

6. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om etab
lering av elektronisk overvåking av pasi
enter ved Haugtun sykehjem på Gjøvik, 
S.tid. 2781-2782 (11.3.92). 

7. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om etable
ring av tilfredsstillende datasikkerhet ved 
sykehus og helseinstitusjoner, S.tid. 3468-
3469 (6.5.92). 

8. Sp.spm. fra Terje Nyberget om bruk av te
lefonkontroll og telefonopptak i forbindel
se med en kidnappings- og spritsmug
lingssak. (Trukket tilbake), S.tid. 3779 
(27.5.92). 

9. Sp.spm. fra Terje Nyberget om fjerning av 
personregistre etablert av trossamfunn og 
andre private organisasjoner, S.tid. 3828-
3829 (3.6.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 13. august 1915 nr. 7 om 

tvangsfuldbyrdelse og enkelte andre lover. 
(Bruk av adresse i annonsering av tvangs
auksjoner; oppretting av inkurier i barne
bortføringsloven, foretaksregisterloven og 
stiftelsesloven.) 
Ot.prp. 11, ref. O. tid. 116, lnnst. O. 18, O. tid. 
183-185 (13.12.91), Besl. O. 23, L.tid. 19 
(19.12.91). Lov av 10. januar 1992. 

2. Endringer i straffeprosessloven (telefonav
lytting i narkotikasaker). 
Ot.prp. 40, ref. O. tid. 298, Innst. O. 61, O. tid. 
486-520 (19.5.92), Besl. O. 81, L.tid. 56 
(26.5.92). Lov av 5. juni 1992. 
(5 forslag - ingen bifalt.) 

3. Endringer i lov 24. juni 1988 nr. 64 om ut
lendingers a.dgang til riket og deres opp
hold her (utlendingsloven). (Utvidet ad
gang til å ta fotografi og fingeravtrykk av 
utlendinger og til å registrere avtrykkene i 
et EDB-basert register; utvidet adgang til 
fengsling ved mistanke om falsk identi
tet.) (Vedlegg: Høringsbrev datert 9. april 
1992 med liste over høringsinstanser.) 
Ot.prp. 83, ref. O. tid. 566, Innst. O. 86, O.tid. 
953-968 (15.6.92), Besl. O. 127, L.tid. 72 
(19.6.92). Lov av 3. juli 1992. 
(3 forslag i Odelstinget og l forslag i Lag
tinget - ingen bifalt.) 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 1073-1117 
(13.11.92). 
Budsjett-kap.: 

473 3473 Datatilsynet 

11. Alminnelige saker: 
l. A rsmelding for Datatilsynet 1991. 

(Vedlegg: l. Lov om personregistre (Gjel
dende fra l. januar 1980). Forskriftene.) 
St.meld. 18, ref. S.tid. 2453, Innst. S. 173, 
s. tid. 3937- 3944 (24.5.93). 

2. Brev fra Riksrevisjonen angående Riksre
visjonens adgang til å. samkjøre (koble) 
konsesjonsbelagte dataregistre. 
Ref. S.tid. 3295, Innst. S. 204, S.tid. 4397-
4398 (10.6.93). 

29 

(Utkast til innst. forelagt kontrollkomite
en før avgivelse. Stortinget ber Regjerin
gen fremme forslag til endr. i Personregis
terloven slik at kobling av registre i kon
trolløyemed unntas konsesjonsplikt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Brit Jørgensen om fortsatt 

journalføring over psykisk utviklingshem
mede som har flyttet i egne boliger, S.tid. 
1573-1574 (25.11.92). 

2. Sp.spm. fra Per Risvik om tiltak for å hin
dre at media får kjennskap til at en person 
er politianmeldt og siktet, S.tid. 2689 
(10.2.93). 

3. Sp.spm. fra Terje Nyberget om Haugesund 
politikammers mulighet til å kunne ha for
hindret bortkjøring av pasientjournaler 
m.m. fra et tidligere legekontor til en fyll
plass, S.tid. 2939-2940 (10.3.93). 
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4. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om oppføl
ging av Rettssikkerhetsutvalgets innstil
ling, S.tid. 3199-3200 (31.3.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 28. november 1898 om 

Umyndiggjørelse. (Endring i meldeplikts
reglene.) 

Ot.prp. 44, ref. O.tid. 491, Innst. O. 77, O.tid. 
600 (29.4.93), Besl. O. 91, L.tid. 57-58 
(4 .5.93). Lov av 4. juni 1993. 

2. Endringer i lov 9. juni 1978 nr. 48 om per
sonregistre m . m. (fjernsynsovervåkning). 
Ot.prp. 56, ref. O. tid. 542, Innst. O. 91, O.tid. 
717-719 (24.5.93), Besl. O. 107, L. tid. 64 
(3.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
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POLAROMRÅDER 

Omfatter bl.a.: Antarktis, Arktis, Bjørnøya, Bouvetøya, Jan-Mayen, nordområdene, Norsk Polar
institutt. 
Se også: SVALBARD 

1989-90 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1219-1260 
(4.12 .89). 
Budsjett-kap.: 
480 Svalbardbudsjettet 

1471 4471 Norsk Polarinstitutt 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra William Engseth om Norsk Po

larinstitutts planer om nybygg av polar-

senter på Vippetangen i Oslo, S. tid. 2228-
2229 (31.1.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 27. februar 1930 nr. 3om 

Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning 
Maud Land m.m. (Bilandsloven. Hjemmel 
for å fastsette forskrifter på forskjellige 
rettsområder i Antarktis, og til å anvende 
foretaksstraff.) 
Ot.prp. 41, ref. O.tid. 96, Innst. O. 36, O.tid. 
172 (8.5.90), Besl. O. 37, L.tid. 17 (22.5.90). 
Lov av 24. august 1990. 

1990-91 
l. Budsjett-saker: 

l. Budsjettet for Norsk Polarinstitutt i 1991. 
Budsjett-innst. S . 3. Tillegg l, S.tid. 1193-
1199 (4.12.90). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1199-1243 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 

480 Svalbardbudsjettet 

n. Alminnelige saker: 
l. Nordland fylkeskommune sender uttalelse 

datert 14. desember 1990 vedrørende flyt
ting av Norsk Polarinstitutt fra Bærum til 
Tromsø. 
Ref. S.tid. 2097 (1.2.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenrikskomiteen og kommunal
og miljøvernkomiteen til orientering i 
samsvar med Presidentskapets beslut
ning.) 

2. Samtykke til ratifikasjon av endringar i 
ein Protokoll av 16. september 1987 til Wi
en-konvensjonen av 22. mars 1985 om vern 
av ozonlaget, som gjeld stoff som reduse
rer ozonlaget. (Utfasing av produksjon og 
bruk av KFK og halonar.) 
(Vedlegg: Justeringar og endring av Mon
treal-protokollen om stoff som reduserer 
ozonlaget (engelsk og norsk tekst).) 
St.prp. 96, ref. S.tid. 3656, Innst. S. 219, 
S.tid. 4312 (19.6.91). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om Norges 

standpunkt på møte om Antarktis-trakta
ten til spørsmålet om forbud mot utvin
ning av olje og mineraler, S.tid. 202-203 
(17 .10.90). 

2. Sp.spm. fra Paul Chaffey om Norges ar
beid for optimal beskyttelse av det an
tarktiske miljø, S.tid. 3043 (17 .4.91). 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Budsjettet for Norsk Polarinstitutt i 1992. 
Budsjett-innst. S. 3. Tillegg l, S.tid. 1091-
1096 (25.11.91) . 
Budsjett-kap.: 
1471 4471 Norsk Polarinstitutt 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1096-1160 
(25.11.91). 
Budsjett-kap.: 

480 Svalbardbudsjettet 

U. Alminnelige saker: 
l. Troms fylkeskommune sender brev datert 

11. desember 1991 med uttalelse om flyt
ting av Polarinstituttet til Tromsø. 
Ref. S.tid. 2096 (8.1.92), og vedlagt proto
kollen. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om utsettelse 

av spørsmålet om Polarinstituttets framti
dige oppgaver og plassering, S. tid. 2779-
2780 (11.3.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Budsjettet for Norsk Polarinstitutt i 1993. 
Budsjett-innst. S. 3. Tillegg l, S.tid. 1410-
1417 (23.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1471 4471 Norsk Polarinstitutt 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S .tid. 1417-1472 
(23.11.92). 
Budsjett-kap.: 

480 Svalbardbudsjettet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til ratifikasjon av Protokoll om 

miljøvern til Antarktistraktaten, under
tegnet i Madrid 4. oktober 1991. 
(Vedlegg: l . Protokollen i engelsk original
tekst og norsk oversettelse. 2. Det femte 
vedlegg. 3. Stater som har undertegnet 
Protokollen. 4. Antarktistraktaten.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 91, 
S.tid. 2716-2717 (11.2.93). 

2.Norsk polarforskning. (Flytting av Norsk 
Polarinstitutt til Tromsø.) 
(Vedlegg: l. Høringsinstanser til innstillin
gen fra det interdepartementale utvalg om 

organisering av norsk polarforskning. 2. 
Høringsinstanser til NOU 1989:9 Norsk 
polarforskning. Særskilt vedlegg: NOU 
1989:9 Norsk polarforskning. Leder Jan 
Holtet. Vedlegg til innst.: Svarbrev av 
2.6.93 fra Det Kgl. Miljøverdepartement på 
spørsmål fra Høyres stortingsgruppe vedr. 
fortsatt samlokalisP-ring av tre sekretaria
ter med Norsk Polarinstitutt ved flytting.) 
St.meld. 42, ref. S .tid. 3633, Innst. S. 207, 
S .tid. 4323- 4345 (9.6.93). 
(Utkast til innst. forelagt kirke- og under
visningskomiteen før avgivelse. l forslag 
fra H og FrP ikke bifalt.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om forsinkel

se av stortingsmelding om Polarinstitut
tets framtidige oppgaver og plassering, 
S .tid. 2385-2387 (13.1.93). 

2. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn omflytting av 
Polarinstituttet innenfor Oslo-området på 
nåværende tidspunkt og mulige følger for 
endelig plassering, S.tid. 2387-2388 
(13.1.93). 
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POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 

Omfatter bl.a.: Lensmannsetaten, overvåkingstjenesten, riksadvokaten, statsadvokater. 
Se også: DOMSTOLER, FENGSLER, INNVANDRERE, KRIMINALOMSORG, LOTTERI OG 
SPILL, REDNINGSTJENESTE, RETTSVESEN, SIVILLOVGIVNING, STRAFFELOVGIV
NING 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 716-764 
(23.11.89). 
Budsjett-kap.: 

412 Pdtalemyndigheten 
440 3440 Politiet 
442 Politihøyskolen 
443 Politistyrker - Namibia 
444 3444 Politiets materielltjeneste 
446 3446 Lensmannsetaten 
447 Reinpolitiet i Finnmark 
448 Grensekommissær 
482 Politiberedskap 

n. Alminnelige saker: 
l. Justisdepartementet sender skriv datert 

16. oktober 1989 vedrørende særskilt inn
beretning fra kontrollutvalget for overvå
kings- og sikkerhetstjenesten om reporta
sje i dagsnyttsendingen 27. juni 1989 kl. 
07.30 om bl.a. forskjellige former for kon
takt mellom personer tilknyttet Arbeider
partiet og overvåkingstjenesten. 
Ref. S.tid. 258 (26.10.89), og vedlagt proto
kollen. 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1989 un
der diverse kapitler administrert av Justis
og politidepartementet. (Kap. 440 Politiet 
og kap. 446 Lensmannsetaten.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 1364, Innst. S. 69, 
S.tid. 1833 (19.12.89). 

3. Forslag fra Carl I. Hagen på vegne av 
Fremskrittspartiets stortingsgruppe om 
tiltak mot hverdagskriminalitet og vold
skriminalitet. 
Dok. 8:50 (1988-89), ref. S.tid. 564, Innst. S. 
83, S.tid. 2334-2356 (8.2 .90). 
(Forslagets 3 første punkter ble avvist, pkt. 
4 om en handlingsplan mot voldskrimina
litet ble sendt Regjeringen.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Steinar Maribo om å endre re

gelverket slik at politi og lensmannsetat 
kan akseptere gaver fra kommuner, fyl
keskommuner og organisasjoner, S. tid. 
284-285 (1.11.89). 

2. Sp.spm. fra John G. Bernander om opp
rettholdelse av forsøksordning med uro
patruljer bl.a. ved Kristiansand politikam
mer, S.tid. 285-286 (1.11.89). 

3. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde, framsatt av 
Asbjørn Bjørnset om fire utlendingar som 
blei bringa inn etter ein aksjon i Bergen 
pga. hudfargen, og å få slutt på slike dis
kriminerande aksjonar, S.tid. 364 
(15.11.89). 

4. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om størrelsen 
på bøter for ungdom som aksjonerte mot ri
ving av skinnegang på Kragerø- banen, 
S.tid. 364-365 (15.11.89). 

5. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om mø
belhandler Arvid Engen har mottatt ve
derlag for tjenester fra Overvåkingspoliti
et, S.tid. 994-995 (29.11.89). 

6. Sp.spm. fra Marit Rotnes om bakgrunnen 
for politirazziaen mot mørkhudede i 
Trondheim, og hvorvidt slike aksjoner kan 
forsvares, S.tid. 1666-1667 (13.12.89). 

7. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
politianmeldelser av scientologenes virk
somhet, S.tid. 1669-1670 (13.12.89). 

8.Sp.spm. fra Odd Holten om fortgang i ved
tak om utbygging av politihus i Fredrik
stad, S.tid. 1678-1679 (13.12.89). 

9. Sp.spm. fra Jon Lilletun om støtte til 
IOGTs kampanje «Vis styrke uten vold>>, 
S.tid. 2176-2177 (24.1.90). 

10. Sp.spm. fra Marie Brenden om fullføring 
av arbeidet med opprusting av Bergen po
litikammer ved hjelp av sysselsettings
midler, S.tid. 2386 (14.2.90). 

11. Sp.spm. fra Eirin Faldet om Statsadvoka
tens henleggelse av Barneombudets an-
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meldelse av kommuner som har forbrutt 
seg mot barnevernloven, og om kommune
ne fritas for ansvar for utøvelse av barne
vernloven, S.tid. 2447-2448 (21.2.90). 

12. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om endringer i 
tollvesenets arbeidsområde, slik at pass
kontrollen kombineres med narkotika- og 
grensekontroll, S.tid. 2523 (7 .3.90). 

13. Sp.spm. fra Svein Alsaker om beredskap 
for å hindre utvikling av terroristorgani
sasjoner i Norge, S.tid. 2524- 2525 (7.3 .90). 

14. Sp.spm. fra Svein Alsaker om styrking av 
politiets kontroll med smugling og ulovlig 
brennevinsomsetning, S. tid. 2525 (7 .3.90). 

15. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om 
lovgivningstiltak for å bekjempe økono
misk kriminalitet, S. tid. 2599-2600 
(14.3.90). 

16. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om lens
mannsetaten på Øvre Romerike som ikke 
har midler til nødvendig polititjeneste 
utenom arbeidstid, S.tid. 2602-2603 
(14.3.90). 

17. Sp.spm. fra Olav Akselsen om å gje til bod 
om etterutdanning for arrestforvaltarar, 
S.tid. 2687-2688 (21.3.90). 

18. Sp.spm. fra Marie Brenden om når den of
fentlige utredning om politi og påtalemyn
dighet blir forelagt Stortinget, S.tid. 2688-
2689 (21.3 .90). 

19. Sp.spm. fra Jens Marcussen om å rette på 
den prekære pengemangel i lensmanns
etaten, som for eksempel ved Tvedestrand 
lensmannskontor, S.tid. 2764-2765 
(28.3.90). 

20. Sp.spm. fra Steinar Maribo om løslatelse 
av en 18- åring som har tilstått over 100 
straffbare forhold, S.tid. 2765 (28.3.90). 

21. Sp.spm. fra Jens Marcussen om henven
delser fra Tvedestrandsposten om proble
mer for lensmannskontoret, S. tid. 2952-
2953 (4.4.90). 

22. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om hvorvidt 
foto tatt under automatisk trafikkontroll 
kan benyttes som bevis i straffesaker, S .tid. 
3204-3206 (25.4.90). 

23. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om å fremme 
regler som bedre ivaretar individets retts
sikkerhet i saker som gjelder overvåkings
politiets virksomhet, S.tid. 3207-3208 
(25.4.90). 

24. Sp.spm. fra Paul Chaffey om oppklaring 
av saken om den savnede Anne Kristin 
Jensen på Fuerteventura, og om å sikre 
nordmenn i utlandet bistand fra norske 
myndigheter i framtiden, S.tid. 3324-3325 
(2.5.90). 

25. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om løyve for 
politiet i Stavanger til å hente sponsorinn
tekter frå næringslivet, S. tid. 3334-3335 
(2.5.90). 

26. Sp.spm. fra Grete Knudsen om bevilgning 
av ekstraordinære sysselsettingsmidler til 
opprustning av Bergen politikammer, 
S.tid. 3411-3412 (9.5.90). 

27. Sp.spm. fra Jørgen Kosmo om å skape ryd
dige forhold i vaktselskapsbransjen, der 
bl.a. mange firmaer driver uten godkjen
ning, S .tid. 3413-3414 (9.5 .90). 

28. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om forslag 
til tiltak for bedring av grensekontrollen i 
Østfold, S.tid. 3414-3415 (9.5.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 9. juni 1961 nr. l om skyte

våpen og ammunisjon m .v. (Kontrollplikt 
ved nyerverv av haglgevær og sterkere 
fjær- og luftvåpen; restriksjoner på ammu
nisjonssalget.) 
Ot.prp. 13, ref. O.tid. 4, Innst. O. 19, O.tid. 
64-70 (8 .2.90), Besl. O. 24, L.tid. 10 (15.2.90). 
Lov av 9. mars 1990. 

2. Endring i lov av 13. mars 1.936 nr. 3om po
litiet. (Omgjøring av politiinspektørembe
tene til bestillinger med ansettelsesrett for 
Justisdepartementet og ansettelse av poli
tiadjutanter og politifullmektiger i anset
telsesråd.) 
Ot.prp. 74, ref. O.tid. 321, Innst. O. 71, O.tid. 
404-405 (11.6.90), Besl. O. 73, L.tid. 30 
(14.6.90). Lov av 22. juni 1990. 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 1002-1049 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

412 Pdtalemyndigheten 
440 3440 Politiet 
442 3442 Politihøgskolen 

444 3444 Politiets materielltjeneste 
446 3446 Lensmannsetaten 
447 Reinpolitiet i Finnmark 
448 Grensekommissær 
482 Politiberedskap 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1990 un

der diverse kapitler administrert av Justis
og politidepartementet. 
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(Kap 440 Politiet, kap. 442 Politihøysko
len, kap. 444 Politiets materielltjeneste.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 770, Innst. S. 63, S.tid. 
1902-1903 (19.12.90). 

2. Interp. fra Svein Alsaker om tiltak for å 
sikre at brennevinsomsetningen skjer i lov
lige og forsvarlige former, 
S.tid. 2672-2682 (12.3.91). 
(l forslag fra Svein Alsaker sendt Regje
ringen - se REGJERING EN OVER
SENDT!.) 

3. Forslag fra Wenche Frogn Sellæg, Harald 
Ellefsen og Arild Hiim om øket adgang for 
politi- og lensmannsetaten til å motta ga
verm.v. 
(Vedlegg til innst.: Rundskriv til fylkes
mennene og politimestrene m.fl. fra Jus
tisdepartementet, datert 6.2.1990.) 
Dok. 8:40, ref. S.tid. 3135, Innst. S. 206, 
S.tid. 4051-4061 (13.6.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt. l forslag fra KrF 
og Sp om begrenset mulighet for å motta 
gaver, ble bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Holten om igangsetting 

av utbygging av Politihuset i Fredrikstad, 
S.tid. 89 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om tiltak for å 
skaffe flere lokaliteter til Vest-Finnmark 
politikammer i Hammerfest, S.tid. 224-225 
(17.10.90). 

3. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om tiltak 
for å forhindre ulovlig inn vandring over 
grensestasjonene i Østfold, S. tid. 537-538 
(14.11.90). 

4. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om overfø
ring av stilling ved Flekkefjord lensmanns
kontor på Sira til politistasjonen i Flekke
fjord sentrum, S.tid. 538 (14.11.90). 

5. Sp.spm. fra Ingrid l. Willoch om tiltak for 
å redusere organiserte sykkeltyverier, 
S.tid. 712-713 (21.11.90). 

6. Sp.spm. fra Lodve Solholm om bedring av 
Sunnmøre politikammers beredskap til 
sjøs, S.tid. 713-714 (21.11.90). 

7. Sp.spm. fra Odd Holten om tidspunkt for 
utbygging av Politihuset i Fredrikstad, 
S.tid. 714-715 (21.11.90). 

8. Sp.spm. fra Olav Akselsen om forholda for 
varetektsinnsette ved arresten ved Bergen 
politikammer, S. tid. 2012-2013 (9.1.91). 

9. Sp.spm. fra Grete Knudsen om nedleggel
se av froskemannsberedskapen ved Ber
gen politikammer, S.tid. 2013-2014 (9.1.91). 

10. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om behand
ling av restaurantgjester ved politirazzia 
på en nattklubb i Mo i Rana, S.tid. 2221-
2222 (6.2.91). 

11. Sp.spm. fra Svein Alsaker om Bergen poli-

tikammers henleggelse av anmodning om 
etterforskning av påstander om svart ar
beid i Bergen kommune, S.tid. 2224-2225 
(6.2 .91). 

12. Sp.spm. fra Wenche Frogn Sellæg om re
duksjon i terrorberedskapen ved norske 
flyplasser, på bakgrunn av situasjonen i 
Midt-Østen, S.tid. 2347-2348 (13.2.91). 

13. Sp.spm. fra Helen Bøsterud om Heimever
net samarbeider med Overvåkingspolitiet 
i kartlegging av flyktninger og asylsøkere i 
Norge, S.tid. 2473 (20.2.91). 

14. Sp.spm. fra Arild Hiim om lensmannen i 
Bjugn som er nektet å ta imot en gave, og 
endring i regler om forbud mot gaver til 
politiet, S.tid. 2479-2480 (20.2.91). 

15. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om ressurs
messige konsekvenser ved overføring av 
arbeidet med bidragssaker fra lensmanns
etaten til trygdeetaten, S.tid. 2482-2483 
(20.2.91). 

16. Sp.spm. fra Olav Akselsen om mangel på 
ressursar i justissektoren til å fylgje opp 
konkurssaker. (Trukket tilbake), S. tid. 
2579 (6.3.91). 

17. Sp.spm. fra Terje Nyberget, framsatt av 
Pål Atle Skjervengen om å stanse inn
smugling av narkotikasprøyter til Oslo 
kretsfengsel med arrestanter fra arresten 
på Grønland, S.tid. 2580-2581 (6 .3.91). 

18. Sp.spm. fra Olav Akselsen om mangel på 
ressursar i justissektoren til å fylgja opp i 
konkurssaker, S.tid. 2694-2696 (13.3.91). 

19. Sp.spm. fra Jens Marcussen, framsatt av 
Ole Tinghaug om utlysing av lensmanns
stilling i Moland kommune og forholdet til 
kommunesammenslåingen i Arendals-re
gionen, S. tid. 2696 (13.3.91). 

20. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om etable
ring av en fast og organisert grensekontroll 
i Halden politidistrikt, S. tid. 2785 (20.3.91). 

21. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om sikring 
av kommunale næringsfond mot økono
misk kriminalitet, S.tid. 2890-2891 
(10.4.91). 

22. Sp.spm. fra Arild Hiim, framsatt av Wen
che Frogn Sellæg om politiet i Drammen 
som er blitt nektet å motta en gave, og reg
lene for gaver til politi og lensmannsetat, 
S.tid. 2892-2893 (10.4.91). 

23. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om mang
lende midler til Oslo politikammer til å 
sende ut utlendinger som oppholder seg 
ulovlig i landet, S.tid. 3050-3051 (17 .4.91). 

24. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om be
grensning i illegalt arbeid utført av polak
ker med turistvisum, S. tid. 3701-3702 
(5.6.91). 

25. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om oppføl
ging av ordningen med «naturpoliti>> i 
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Trøndelag og på Nordmøre, S.tid. 3707-
3708 (5.6.91). 

26. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om nynorsk 
versjon av datasystem for norske lens
mannskontor, S .tid. 3708 (5.6.91). 

27. Sp.spm. fra Olav Akselsen om auke i inn
tak av personar med innvandrarbak
grunn ved Politiskulen, S.tid. 3708-3709 
(5.6.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 21. november 1952 nr. 3 

om tjenesteplikt i politiet. (Hjemmel for 
innkalling av politireserven i hastesitua
sjoner.) 
Ot.prp. 50, ref. O.tid. 405, Innst. O. 79, O. tid. 
616-617 (11.6.91), Besl. O. 78, L.tid. 32 
(17 .6.91). Lov av 4. juli 1991. 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 749-789 
(15.11.91). 
Budsjett-kap.: 

412 Påtalemyndigheten 
416 Konfliktråd 
440 3440 Politiet 
442 3442 Politihøgskolen 
444 3444 Politiets materielltjeneste 
446 3446 Lensmannsetaten 
447 Reinpolitiet i Finnmark 
448 Grensekommissær 
482 Politiberedskap 

(l forslag fra H, FrP, KrF og Sp om økning 
på kap. 446 bifalt.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Bevilgning til politioperativt utstyr og 

opprettelse av ny inntektspost. (Kap. 440 
Politiet og ny inntektspost 
under kap. 3430 Kriminalomsorg i anstalt.) 
St.prp. 5, ref. S .tid. 32, Innst. S. 19, S.tid. 
915-916 (19.11.91). 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1991 under 
diverse kapitler administrert av Justis- og 
politidepartementet. (Økt beredskap i for
bindelse med Golf-krigen og ekstraordi
nært vakthold og sikring under Kongens 
begravelse og kongeparets signingsferd.) 
St.prp. 26, ref. S.tid. 1183, Innst. S. 65, 
S.tid. 1936- 1937 (17 .12.91). 

3. Bekjempelse av kriminalitet. 
(Vedlegg: Høringsnotat datert 12. septem
ber 1991. 
Særskilte vedlegg: l. NOU 1981: 35 og 
1987: 27 Politiets rolle i samfunnet (I og li). 
Leder Kai Ekanger. 2. NOU 1988:39 Politi 
og påtalemyndighet. Leder Signe Marie 
Stray Ryssdal. 3. NOU 1991: 29 Lens
mannsetatens oppgaver og organisering. 
Leder Øystein Josefsen.) 
St.meld. 23, ref. S.tid. 2096, Innst. S. 192, 
S.tid. 3968- 4012 (12 .6.92). 

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

tak mot et betydelig irregulært våpensalg 
i Norge, S.tid. 248-249 (16.10.91). 

2. Sp.spm. fra Anne Aakervik om tilstrekke
lig bemanning av Stovner politistasjon i 
Oslo fra åpningstidspunktet, S. tid. 325 
(23.10.91). 

3. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om styrking 
av Asane lensmannskontor i Bergen, S .tid. 
366-367 (30.10.91). 

4. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om 
fortsatt drift av politibåten ved Laksevåg 
lensmannskontor, S.tid. 936-937 (20.11.91). 

5. Sp.spm. fra Terje Nyberget om endringer 
vedrørende lensmannsetatens trafikkstil
linger, S.tid. 1291-1292 (27.11.91). 

6. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om hemmeli
ge politirapporter fra Rogaland politi
kammer som havnet på 
avveie, og tiltak for å hindre slikt i fremti
den, S.tid. 1598 (4.12 .91). 

7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om styrket 
grensekontroll for å hindre menneskes
mugling over E6 ved Svinesund, S .tid. 
1599-1600 (4.12.91). 

8. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om tiltak for å 
hindre økt spritsmugling og narkotika
handel over den norsk/russiske grensen, 
S.tid. 1803 (11.12.91). 

9. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om endrin
ger av polititjenesten i sammensluttede 
storkommuner før Stortinget har behand
let saken, S.tid. 1804 (11.12.91). 

10. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om henleggelse 
av straffesak mot voldsforbryter, S.tid. 
2172 (22.1.92). 

11. Sp.spm. fra Terje Nyberget om hvorvidt 
Overvåkingspolitiet har handlet klandre
verdig i forbindelse med Kosmo-saken, 
S.tid. 2207-2208 (29.1.92). 

12. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om «Kosmo
saken» og sikring av Oslo politikammers 
rutiner for behandling av fortrolige opp
lysninger, S.tid. 2291-2292 (5.2.92). 

13. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om mangel 
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på fengselsplasser i Østfold, som fører til 
kapasitetsproblemer for politiet, S.tid. 
2293-2294 (5.2.92). 

14. Sp.spm. fra Svein Alsaker om politiets til
tak for å stoppe bordellvirksomheten i Os
lo, S.tid. 2454-2455 (12.2.92). 

15. Sp.spm. fra Olaf Aurdal om omgjøring av 
Eigersund politistasjon til eget politikam
mer, samt styrking av juristbemanningen 
ved stedet, S.tid. 2622-2623 (19.2.92). 

16. Sp.spm. fra Terje Nyberget om en sak der 
Oslo politikammer har utstedt norsk pass 
til en syrer for å samarbeide med norsk 
narkotikapoliti, S .tid. 2709 (26 .2.92). 

17. Sp.spm. fra Eva Finstad om overslag over 
totalkostnader og effektiviseringsgevinst 
ved overføring av bidragssakene fra lens
mannsetaten til trygdekontorene, S.tid. 
2769-2770 (11.3.92). 

18. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om ledere for 
særskilte etterforskningsorganer i politi
saker som har nedlagt sin virksomhet 
grunnet arbeidsforhold og lønnsbetingel
ser, S. tid. 2938-2939 (25.3 .92). 

19. Sp.spm. fra Jens Marcussen om garanti for 
utgifter til håndhevelse av norsk lov, som 
oppbringelse av utenlandske fartøyer som 
fisker ulovlig i norsk fiskerisone, S.tid. 
3081-3082 (1.4.92). 

20. Sp.spm. fra Gudmund Restad om iverkset
telse av endringer i lensmannsloven ved
rørende sammensetningen av tilsettings
rddet for lensmenn, S. tid. 3356-3358 
(29.4.92). 

21. Sp.spm. fra Terje Nyberget om bruk av te
lefonkontroll og telefonopptak i forbindel
se med en kidnappings- og spritsmug
lingssak. (Trukket tilbake), S.tid. 3779 
(27.5.92). 

22. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om svart ar
beid, avgiftsunndragelser og andre ulovli
ge forhold i restaurantbransjen i Oslo, 
S.tid. 3779-3780 (27.5.92). 

23. Sp.spm. fra Terje Nyberget om uttalelse 
fra høyesterettsadvokater om straffeforføl
gelse mot politiinspektør Leif A. Lier etter 
aksjonen mot massasjeinstitutter, S.tid. 
3829 (3.6.92). 

24. Sp.spm. fra Arild Hiim om lønn i studieti
den ved utdanning i Politiet, S.tid. 3831 
(3.6.92). 

25. Sp.spm. fra Jan Simonsen om overrepre
sentasjon av utenlandske statsborgere pd 
kriminalstatistikken, S.tid. 3943-3944 
(10.6.92). 

1992-93 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 1073-1117 
(13.11.92). 
Budsjett-kap.: 

412 Påtalemyndigheten 
416 Konfliktråd 
440 3440 Politiet 
442 3442 Politihøgskolen 
444 3444 Politiets materielltjeneste 
446 3446 Lensmannsetaten 
447 Reinpolitiet i Finnmark 
448 Grensekommissær 
482 Politiberedskap 

U. Alminnelige saker: 
l. Overvåkingspolitiets behandling av den 

såkalte «Mossad- saken». 
(Vedlegg: l. Rapport fra Kontrollutvalget 
for overvåkings- og sikkerhetstjenesten av 
8. oktober 1991 vedrørende overvåkings
politiets behandling a~ den såkalte Mos
sad-saken. 2. Overvåkingsinstruksen, fast-

satt ved Kgl. resolusjon av 25. november 
1977 .) 
St.meld. 22 (1991-92), ref. S.tid. 1875 (1991-
92), Innst. S. 14, S.tid. 637-657 (26.10.92) og 
vedlagt protokollen. 
(Jf. neste sak.) 

2. Tilleggsmelding til St. meld. nr. 22. Om 
overvåkingspolitiets behandling av den 
såkalte «Mossad-saken». 
(Vedlegg: Mossad-saken. Innberetning fra 
Kontrollutvalget for overvåkings- og sik
kerhetstjenesten av 15. mai 1992.) 
St.meld. 65 (1991-92), ref. S.tid. 4470 (1991-
92), Innst. S. 14, S.tid. 637-657 (26.10.92) og 
vedlagt protokollen. 
(Jf. forrige sak.) 

3. Endringer på statsbudsjettet for 1992 un
der diverse kapitler administrert av Justis
og politidepartementet. (Omdisponering 
av midler i forb. med gjeldsordningsloven 
fra kap. 410 til kap. 411 og 446; kap. 440, 
ekstraordinært vakthold ved utvalgte am
bassader etter kurderokkupasjon og dek
ning av utgifter til asylsøkerbehandling.) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 1185, lnnst. S. 55, 
S.tid. 2118-2119 (10.12.92). 
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4. Forslag fra Terje Nyberget om redegjørel
se i Stortinget om tolkning/praktisering av 
politimestres styringsrett. 
Dok. 8:7 , ref. S.tid. 1668, Innst. S. 84, S.tid. 
2376-2379 (11.1.93) og avvist. 

5. Forslag fra Lisbeth Holand, Reidar Johan
sen og Paul Chaffey om gransking av på
stander om politisk overvåking i Norge. 
(Vedlegg: Inntatt i innst. orientering fra 
forsvarsministeren om Regjeringens 
iverksettelse av en gjennomgang av Etter
retningstjenesten ved faghistorikere, ved 
Kontrollutvalget for overvåkings- og sik
kerhetstjenesten og en betenkning ved de
partementsråd Dag Berggrav.) 
Dok. 8:8, ref. S.tid. 1668, Innst. S . 101, 
S.tid. 2897- 2915 (25.2.93) og avvist. 
(Stortinget bifalte komiteens innstilling 
om at en gjennomgang av Etterretnings
tjenesten iverksettes i samsvar med det 
omforente opplegg som det er redegjort 
for i innstillingen. l forslag fra SV, KrF og 
Sp om et kontrollutvalg ikke bifalt.) 
(Jf. sak 6.) 

6. Overvåkingstjenesten. 
(Vedlegg: l. Liste over høringsinstanser til 
Fostervollutvalgets utredning. 2. Foster
vollutvalgets utredning, avgitt til Justis
dep. 4.12.90 (ugradert versjon). 3. Overvå
kingsinstruksen, fastsatt ved Kgl.res. 
25.11.77. 4. Overvåkingstjenestens organi
sasjon og interne kompetansefordeling 
m.v. Kgl.res. 25.11.77. (Avgradert i 1992.) 5. 
Instruks for Kontrollutvalget for overvå
kings- og sikkerhetstjenesten, Kgl.res. 
22 .1.82 med endringer. 6.-10. Årsberetnin
ger for 1988-1992 fra Kontrollutvalget for 
overvåkings- og sikerhetstjenesten. 11. 
Innberetning fra Kontrollutvalget 13.10.89 
i anledning av Dagsnyttsending 27.6.89 
om kon takt mellom personer tilknyttet 
Arbeiderpartiet og overvåkingstjenesten. 
12.-14. Innberetninger vedr. «Kosmo- sa
ken», boken «Edderkoppen» og «Løfsnes
saken». 15. Riksadvokatens brev til Justis
dep. 16.4.93 vedr. etterforsking av mulige 
brudd på taushetsplikten av tjenestemenn 
ved Politiets overvåkingstjeneste. 16. Skis
se over gjeldende organisasjonsmodell. 
Vedlegg til innst.: 1.- 8. Brevveksling mel
lom justiskomiten og justisministeren og 
mellom justiskomiteen og forsvarsminis
teren. 
St.meld. 39, ref. S.tid. 3515, Innst. S . 246, 
S.tid. 4904- 4931 (18 .6.93). 
(Justiskomiteens innst. om et stortings
oppnevnt felles kontrollutvalg for de hem
melige tjenestene og en kommisjon til å 
forberede etableringen - enstemmig bifalt. 
l forslag fra H, Frp og KrF om Overvå-

kingstjenestens regionale ledd bifalt.) 
(Jf. sak 5.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Leiv Blakset om auke av 

mannskapsstyrken i Stryn og Hornindal 
lensmannsdistrikt i turistsesongen, S. tid. 
537 (21.10.92). 

2. Sp.spm. fra Terje Nyberget om 5000 utlen
dinger som oppholder seg ulovlig i Oslo, 
S .tid. 703-704 (28.10.92). 

3. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om utilstrek
kelig budsjett for lensmannsetaten i Nord
land, S.tid. 1260-1261 (18.11.92). 

4. Sp.spm. fra Terje Nyberget om konkrete 
oppgaver og utdanning for politireserven 
som skal benyttes ved OL, S. tid. 1572-1573 
(25 .11.92). 

5. Sp.spm. fra Eva Finstad om å hjelpe den 
norske statsborger Enrique Coppola som 
er krevd utlevert av argentinske myndig
heter og som nå sitter fengslet i Italia, 
S.tid. 2109-2110 (9.12.92). 

6. Sp.spm. fra Svein Alsaker om bruk av ar
beidsressursene i politiet ved at 25 pst. av 
arbeidsstyrken til enhver tid er på kurs- og 
etterutdanning, S.tid. 2110-2111 (9.12.92). 

7. Sp.spm. fra Peter Angelsen om beskyttelse 
av norske hvalfangstskuter mot sabotasje, 
S.tid. 2380-2381 (13 .1.93). 

8. Sp.spm. fra Finn Thoresen om tiltak for å 
få stoppet kriminell virksomhet fra orga
nisasjonen Sea Shepherd, S. tid. 2381 
(13.1.93). 
(Jf. sak 26.) 

9. Sp.spm. fra Terje Nyberget om stillings
frabeordring og degradering av en ansatt 
ved Kragerø politikammer, S. tid. 2430-
2431 (20.1.93). 

10. Sp.spm. fra Terje Nyberget om økonomis
ke ressurser til politi- og lensmannsetaten 
og pålagte og forventede oppgaver, S.tid. 
2431-2433 (20.1.93). 

11. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om Oslo-po
litiets bekjemping av narkotikakriminali
tet og organisert kriminalitet for hele lan
det og regjeringens reduserte prioritering 
av dets virksomhet, S .tid. 2434-2435 
(20 .1.93). 

12. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om mangel på 
driftsmidler ved Stovner politistasjon, 
S.tid. 24 76-24 77 (27 .1.93). 

13. Sp.spm. fra Terje Nyberget om Landsfor
eningen for voldsofres undersøkelse på 
oppdrag av Justisdepartementet om vold
sofres møte med politi og rettsvesen, S.tid. 
2477-2478 (27.1.93). 

14. Sp.spm. fra Arild Hiim om å vurdere bruk 
av helikoptre i alminnelig polititjeneste og 
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utnytte erfaringer fra helikopterbruk un
der OL 1994, S.tid. 2580 (3 .2.93). 

15. Sp.spm. fra Svein Alsaker om Oslo Politi
kammers manglende prioritering av ar
beid rettet mot bordellvirksomheten i Oslo, 
S.tid. 2580-2582 (3.2.93). 

16. Sp.spm. fra Per Risvik om tiltak for å hin
dre at media får kjennskap til at en person 
er politianmeldt og siktet, S.tid. 2689 
(10.2.93). 

17. Sp.spm. fra Laila Kaland om å forhindre 
dØdsfall i glattcelle på grunn av overdose 
av ulike slag rusmiddel, S. tid. 2689-2690 
(10.2.93). 

18. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om utslag av 
innsparinger ved Kristiansand politikam
mer som følge av de gitte budsjettramme
ne, S.tid. 2777-2778 (17 .2.93). 

19. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om sterke 
budsjettreduksjoner ved politikamre og en 
rekke lensmannskontorer og tiltak for å 
ivareta nødvendig polititjeneste, S.tid. 
2778-2780 (17 .2.93). 

20. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om poli
tietterforsking i saker som gjeld fiskerifor
valtninga, S.tid. 2882-2883 (24.2.93). 

21. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om departe
mentets motstand mot et vaktsamarbeid 
mellom Vanylven. Selje og VågsØY lens
mannskontorer, S.tid. 2883-2884 (24.2.93). 

22. Sp.spm. fra Terje Nyberget om manglende 
kapasitet hos politiet til å behandle inn
bruddssaker vedrørende Berit og Per Ro
ger Stenberg, S.tid. 2884-2885 (24.2.93). 

23. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om kriterier 
i forespørsel om tilbud på kurssted med 
ØVingsområde for Politihøgskolen, og 
manglende informasjon til Stokke kom
mune, S.tid. 2937-2938 (10.3.93). 

24. Sp.spm. fra Svein Alsaker om ekstra res
surser for å stoppe omfattende kriminell 
aktivitet med tilknytning til skjenkesteder 
i Oslo, S.tid. 2938-2939 (10.3.93). 

25. Sp.spm. fra Terje Nybe-rget om Haugesund 
politikammers mulighet til å kunne ha for
hindret bortkjØring av pasientjournaler 
m.m. fra et tidligere legekontor til en fyll
pl.ass, S.tid. 2939-2940 (10.3.93). 

!6. Sp.spm. fra Peter Angelsen om å ta opp 
med amerikanske myndigheter Sea Shep
herds sabotasjehandlinger mot norsk hval
fangst , som er i strid med amerikansk lov, 
S.tid. 2968- 2969 (17.3.93). 
(Jf. sak 8.) 

!7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om kapasi
tetsproblemer i rettsvesenet er grunn til å 
sette en mulig voldtektsforbryter fri, S.tid. 
3053-3054 (24.3.93). 

8. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å endre ar
beidsmiljølovens forskrifter om dykking, 

slik at politi og tollvesen effektivt kan 
kontrollere skip med henblikk på narkoti
kasmugling, S.tid. 3181-3182 (31.3.93). 

29. Sp.spm. fra Annelise Høegh om eventuelt 
å gjøre konfliktrådsordningen obligato
risk for barn under 15 år som har begått 
kriminelle handlinger, og å pålegge dem å 
gjøre opp for seg, S.tid. 3194-3195 (31.3.93). 

30. Sp.spm. fra Gudmund Restad om Rauma 
Konfeksjons permisjonsvarsel til sine 50 
ansatte etter at leveransen av politiunifor
mer er gitt til en dansk bedrift, S.tid. 3322-
3324 (21.4.93). 

31. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om å få ein 
nynorskversjon av datasystemet for straf
fesaker (Strasak), slik at politietaten kan 
fylgje reglane i mållova, S.tid. 3324 
(21.4.93). 

32. Sp.spm. fra Olaf Aurdal om bemanningen 
ved Eigersund lensmannskontor under 
årets ferieavvikling, S .tid. 3438 (28.4.93). 

33. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om å bringe 
klarhet i omfanget av dokumenter fra 
Overvåkingspolitiet som er kommet på 
«avveie)>, bl.a. til Arbeiderbevegelsens ar
kiv, S. tid. 3439-3440 (28.4.93). 

34. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om mang
lende svar på søknad om tildeling av tje
nestebil til Halden lensmannskontor, og ef
fektivisering av arbeidet i departementet, 
S.tid. 3440- 3441 (28.4.93). 

35. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å styrke 
politiets fremmedkontroll ved «Stena Nor
dica"s anlØp i Moss for å minske den ille
gale innvandringen, S.tid. 3531-3532 
(5.5.93). 

36. Sp.spm. fra Ase Klundelien om varslings
rutinene i forbindelse med giftgassutslip
petfra LangØYa avfallsdeponi, S.tid. 3532-
3533 (5.5.93). 

37. Sp.spm. fra Terje Nyberget om å sikre poli
titjenestene ved konflikter som Lens
mannsetatens Landslags «Aksjon kjøres
topp", og bruk av privatbiler i lensmanns
etaten, S . tid. 3533-3534 (5.5.93). 

38. Sp.spm. fra Syver Berge om ny tilsetting 
av lensmann i Vestre Slidre, S.tid. 3991 
(26.5.93). 

39. Sp.spm. fra Terje Nyberget om at politi og 
regelverk ikke må hindre norsk og russisk 
handelssamkvem, S.tid. 3991-3992 
(26.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeloven, straffeprosesslo

ven m.v. (overføring av påtalekompetanse 
fra statsadvokat til politi, deldom, knivfor
bud.) 
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Ot.prp. 79, ref. O.tid. 645, Innst. O. 113, 
O.tid. 829-838 (1.6.93), Besl. O. 129, L.tid. 75 
(9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(l forslag fra Fr P og KrF i Odelstinget og i 
Lagtinget - ikke bifalt.) 

2. Tilbaketrekking av Ot.prp. 83 (1992-93) om 
lov om politiet (politiloven). 
Ot.meld. 2, ref. O.tid. 1033, Innst. O. 143, 
O. tid. 1048- 1050 (18.6.93) og vedlagt proto
kollen. 

3. Forslag fra Gudmund Restad om lov om 
endringer i lov av 13. mars 1936 nr. 3 om 
politiet (politiloven). (Om opprettelse av 
en fast lønnsnemnd for politiet.) 

(Vedlegg: Restad trekker sitt forslag be
grunnet med at Ot. prp. 83 trekkes tilbake 
og med manglende flertall i justiskomite
en- O.tid. 977.) 
Dok. 8:28, ref. O.tid. 649, 1034, Innst. O. 
144, O.tid. 1050-1053 (18.6.93) og vedlagt 
protokollen. 

4. Forslag fra Terje Nyberget om lov om end
ringer i lov av 13. mars 1936 nr. 3om politi
et (politiloven). (Om opprettelse av en fast 
lønnsnemnd for politiet.) 
Dok. 8:34, ref. O.tid. 1033 (4.6.93). 
(Ikke behandlet.) 
(Jf. forrige sak.) 
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POLITISKE PARTIER 

Se også: REGJERINGEN, STATSFORFATNING, STORTINGET, STORTINGSREPRESEN
TANTER, VALG 

1989-90 

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. 570-629 
(20.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1525 Tilskudd til de politiske partier 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Finansdepartementet. (Til
skudd til partienes informasjon om Euro
pa-spørsmål.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 822-845 
(27.11.89). 

n. Alminnelige saker: 
l. Fullmaktene. 

(Vedlegg: l. Innstilling frå den førebuande 
fullmaktskomiteen, oppnemnd av Det 
133. ordentlige Stortinget, om fullmaktene 
for stortingsrepresentantane og vararepre
sentantane på Det 134., 135., 136. og 137. 
ordentlege Stortinget. 2. Fylkesvis over
sikt med røystetala for partia og mandat-

fordelinga. 3. Sammendrag av riksvalgsty
rets oppgjør. 4. Valgte representanter og 
vararepresentanter fylkesvis. 5. Avgitte og 
forkastede forhåndsstemmegivninger ved 
stortingsvalget 1989. Sammendrag. For
kastede stemmer.) 
Ref. S.tid. 11, Innst. S. l, S.tid. 12-18 
(9.10.89). 

2. Justisdepartementet sender skriv datert 
16. oktober 1989 vedrørende særskilt inn
beretning fra kontrollutvalget for overvå
kings- og sikkerhetstjenesten om reporta
sje i dagsnyttsendingen 27. juni 1989 kl. 
07.30 om bl.a. forskjellige former for kon
takt mellom personer tilknyttet Arbeider
partiet og overvåkingstjenesten. 
Ref. S.tid. 258 (26.10.89), og vedlagt proto
kollen. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 

vurdering av Høyres nyhetsbrev «Innsikt -
politisk newsletter for næringslivet» i for
hold til skattereglene og bedrifters økono
miske støtte til politiske partier, S.tid. 
3190-3191 (25.4.90). 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1002 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 
1525 Tilskudd til de politiske partier 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet. (Til
skudd til partienes informasjon om inte-

grasjonsprosessen i Vest-Europa og dens 
virkninger for Norge.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1244-1271 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1631 EF- indre marked 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om oppheving 

av arbeiderbevegelsens lave husleier i of
fentlige bygninger og tilbakeføring av 
bygningene til reell eier, S.tid. 2340 
(13.2.91). 
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2. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om gransking 
av Folketeaterbygningssaken. (Trukket til
bake), S.tid. 2472 (20.2.91). 

3. Sp.spm. fra Pål Atle Skjervengen om habi
liteten til arbeiderpartirepresentanter i Os
lo formannskap og bystyre ved behand
ling av Folketeaterbygningssaken, S.tid. 
2477-2478 (20.2.91). 

4. Sp.spm. fra Karita Bekkemellem, framsatt 

av Anneliese Dørum om Kommunaldepar
tementets støtte til Aust-Agder Høyre i sak 
om dekning av hotelloppholdsutgifter fra 
nominasjonsmøtet, S.tid. 2763 (20.3.91). 

5. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om hvorvidt Ar
beiderpartiets tilknytning til LO skaper et 
habilitetsproblem for A rbeiderpa rtiregje
ringen i forbindelse med lønnsoppgjøret, 
S.tid. 3041-3043 (17 .4.91). 

1991-92 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 691-747 
(14.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1525 Tilskudd til de politiske partier 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finansdepartementet. (Til
skudd til partienes informasjon om inte-

grasjonsprosessen i Vest-Europa og dens 
virkninger for Norge.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1021-1036 
(22.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1637 EF- indre marked 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om tilde

ling av gruppestønad til representantar 
frå tverrpolitiske lister ved fylkestingsva
let i Møre og Romsdal, S.tid. 3076-3077 
(1.4.92). 

1992-93 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 2, S.tid. 957-1013 
(4.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1525 Tilskudd til de politiske partier 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finansdepartementet. (Til
skudd til partienes informasjon om inte
grasjonsprosessen i Vest-Europa og dens 
virkninger for Norge.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1187-1206 
(17.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1637 EF- indre marked 

11. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Lisbeth Holand, Reidar Johan

sen og Paul Chaffey om gransking av på
stander om politisk overvåking i Norge. 
(Vedlegg: Inntatt i innst. orientering fra 
forsvarsministeren om Regjeringens 

iverksettelse av en gjennomgang av Etter
retningstjenesten ved faghistorikere, ved 
Kontrollutvalget for overvåkings- og sik
kerhetstjenesten og en betenkning ved de
partementsråd Dag Berggrav.) 
Dok. 8:8, ref. S.tid. 1668, lnnst. S. 101, 
S.tid. 2897-2915 (25.2.93) og avvist. (Stor
tinget bifalte komiteens innstilling om at 
en gjennomgang av Etterretningstjenes
ten iverksettes i samsvar med det omfar
ente opplegg som det er redegjort for i inn
stillingen. l forslag fra SV, KrF og Sp om 
et kontrollutvalg ikke bifalt.) 
(Jf. sak 3.) 

2. Finn Thoresen meddeler at han finner det 
lite hensiktsmessig å bidra til debatten 
pga. avslag om å bli registrert som repre
sentant for et nytt parti. 
S .tid. 4489 (14 .6.93). 

3. Overvåkingstjenesten. 
(Vedlegg: L Liste over høringsinstanser til 
Fostervollutvalgets utredning. 2. Foster
vollutvalgets utredning, avgitt til Justis
dep. 4.12.90 (ugradert versjon). 3. Overvå
kingsinstruksen, fastsatt ved Kgl.res. 
25 .11.77. 4. Overvåkingstjenestens organi-
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sasjon og inteme kompetansefordeling 
m.v. Kgl.res. 25.11.77. (Avgradert i 1992.) 5. 
Instruks for Kontrollutvalget for overvå
kings- og sikkerhetstjenesten, Kgl.res. 
22.1.82 med endringer. 6.-10. Årsberetnin
ger for 1988-1992 fra Kontrollutvalget for 
overvåkings- og sikerhetstjenesten. 11. 
Innberetning fra Kontrollutvalget 13 .10.89 
i anledning av Dagsnyttsending 27.6.89 
om kontakt mellom personer tilknyttet 
Arbeiderpartiet og overvåkingstjenesten. 
12.-14. Innberetninger vedr. «Kosmo-sa
ken)), boken «Edderkoppen)) og «Løfsnes
saken)). 15. Riksadvokatens brev til Justis
dep. 16.4.93 vedr. etterforsking av mulige 
brudd på taushetsplikten av tjenestemenn 
ved Politiets overvåkingstjeneste. 16. Skis
se over gjeldende organisasjonsmodell. 
Vedlegg til innst.: 1.-8. Brevveksling mel
lom justiskomiten og justisministeren og 
mellom justiskomiteen og forsvarsminis
teren.) 
St.meld. 39, ref. S.tid. 3515, Innst. S. 246, 
S .tid. 4904-4931 (18.6 .93). 
(Justiskomiteens innst. om et stortings
oppnevnt felles kontrollutvalg for de hem-

melige tjenestene og en kommisjon til å 
forberede etableringen - enstemmig bifalt. 
l forslag fra H, Frp og KrF om Overvå
kingstjenestens regionale ledd bifalt.) 
(Jf. sak 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om gransking av 

opplysninger om avlytting av politikere 
som er framkommet i boken «Vi som sty
rer Norge)>, S.tid. 1242-1244 (18.11.92). 

2. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om å bringe 
klarhet i omfanget av dokumenter fra 
Overvåkingspolitiet som er kommet på 
«avveie)), bl.a. til Arbeiderbevegelsens ar
kiv, S. tid. 3439-3440 (28.4.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Kjell Skådalen, Ulset, sender skriv med 

krav om riksrettstiltale mot Regjeringen 
og lederne for de politiske partiene repre
sentert på Stortinget. 
Ref. O.tid. 412 (2.2 .93), og vedtatt henlagt. 
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POST 

Omfatter bl.a.: Norges Postbank, Norges Postspareba1',k, portotakster, Postdirektoratet, postkon
torer, postverket. 
Se også: KOMMUNIKASJON, TELEKOMMUNIKASJONER 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 2. Budsjettforslag 
for 1990 fra Styret for Postverket.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1541-1616 
(8.12.89) . 
Budsjett-kap.: 
2452 5452 Postverket 

2. Endringer i Samferdselsdepartementets 
budsjettforslag for 1990 vedrørende Jern
banetransport, Post og Telekommunika
sjoner. (Revisjon av driftsbudsjettforslag 
for Postverket.) 
St. prp. l. Tillegg 4, ref. S .tid. 372 , Budsjett
innst. S. 14, S .tid. 1541-1616 (8 .12.89). 
(Jf. forrige sak og Il, sak 1.) 

3. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag for 1990 vedrøren
de Administrasjon, Sivil luftfart og Post. 
(Kap. 2452, revidert driftsbudsjett for 
Postverket som følge av reduksjon i avset
ning til reguleringsfondet.) 
St. prp. l. Tillegg 6, ref. S .tid. 651 , Budsjett
innst. S . 14, S.tid. 1541-1616 (8.12 .89). 
(Jf. Il, sak 2.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1989 for Ad

ministrasjon, Sivil luftfart, Vegformål, 
Jernbanetransport, Post og Telekommuni
kasjonar. (Brundtland-regjeringa sitt 
framlegg. Nedlegging av Postrådet. Kap. 
2452, revidert driftsbudsjett 1989, innkjøp 
av lokalt datamaskinutstyr og standard 
programvare til Postverket.) 
(Vedlegg: Skriv med beriktigelse fra dep., 
ref. S.tid. 72.) 
St.prp. 13, ref. S .tid. 72 , Innst. S . 44, S.tid. 
1616-1619 (8.12 .89). 
(Jf. neste sak.) 

2. Endra løyvingsvedtak for 1989 for Sivil 
luftfart og om endring av forslag i St.prp. 

nr. 13 (1989-90) som gjeld Administrasjon, 
Sivil luftfart og Post. (Syse-regjeringas en
dringsframlegg. Kap. 2452 Postverket - re
vidert driftsbudsjett 1989.) 
St.prp. 33, ref. S .tid. 651, Innst. S. 44, S.tid. 
1616- 1619 (8.12 .89). 
(Jf. forrige sak og I , sak 3.) 

3. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1990 for Si
vilt beredskap. Vegformål, Jernbanefor
mål, Post og Telekommunikasjoner. (Stil
lingsendringer i Postsparebanken og Post
verket.) 
St.prp. 65, ref. S .tid. 2471, Innst. S . 112, 
S.tid. 2734- 2735 (27 .3.90). 

4 . Ymse saker som gjeld Sivil luftfart, Veg
formål, Jernbaneformål, Post~ og Telekom
munikasjonar. (Nytt takstsystem for pak
kar innanlands.) 
St.prp. 89, ref. S .tid. 3390, Innst. S. 203, 
S.tid. 3867-3872 (5 .6.90). 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Olav Akselsen om flytting av 

sorteringsavdelinga ved Stord postkontor, 
S.tid. 280 (1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 
om å hindre netto utførsel av kapital fra 
Nord-Norge gjennom Postsparebanken, 
S .tid. 332-333 (8 .11.89). 

3. Sp.spm. fra Ashild Hauan om nedlegging 
av Svenningdal postkontor i Grane, S.tid. 
334 (8 .11 .89). 

4. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om å hindre nedleggelse av postkontorene 
i Hjartdal og Tuddal, S .tid. 2319-2320 
(7 .2.90). 

5. Sp.spm. fra Ase Klundelien om å bedre 
sikkerhetstiltakene ved Postverkets penge
transporter, S. tid. 2515-2516 (7 .3.90). 

6. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om endringer i 
flyrutene i Finnmark og deler av distrikts
Norge som fører til forringelse av tilbudet, 
bl.a.forsinka post, S.tid. 3552-3552 
(16.5.90). 
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7. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 
om tiltak for å bedre postforsendelsen i 

Post 

Finnmark som er blitt forsinket etter end
ringer i flyrutene, S.tid. 3609-3610 (23.5.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 3. Budsjettforslag 
for 1991 fra Styret for Postverket) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1361-1423 
(7.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1360 Overføringer til Postverket 
2452 5452 Postverket 

U. Alminnelige saker: 
l. Posttjenestenes framtidige rammevilkår. 

St.meld. 18, ref. S .tid. 65. 
(Trukket tilbake ved St.meld. 21.) 

2. Tilbaketrekking av St.meld. nr. 18 (1990-
91) om posttjenestenes framtidige ramme
vilkår. 
St.meld. 21, ref. S.tid. 565, Innst. S. 30, 
S .tid. 760 (23.11.90). 

3. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1990 for Si
vil luftfart, Vegformål, Transportsubsidi
ar, Tilskott til fylkeskommunale samferd-

selsformål, Jernbaneformål, Post, Tele
kommunikasjonar og Statens teleforvalt
ning. (Endringer i budsjett 1990, innkjøp 
av datamaskinutstyr.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 770, Innst. S. 71, S.tid. 
1821-1867 (18 .12.90). 

4. Endra løyvingsvedtak m .v. for 1991 for 
vegformål, transportsubsidiar, tilskott til 
fylkeskommunale samferdselsformål, 
jernbaneformål, post og statens telefonfor
valtning. (Beløpsrammen for erstatning 
for tapte og skadde postpakker; Postver
kets kjøp av Ticketmaster Norge A/S.) 
St.prp. 57, ref. S.tid. 2885, Innst. S. 151, 
S.tid. 3775-3779 (6.6.91) . 
(l forslag- ikke bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET Il, sak 14.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John S. Tveit om hvilke krite

rier som legges til grunn for nedlegging av 
postkontor gjennom Postverkets rasjonali
seringsprosess, S.tid. 3715-3716 (5.6.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1186-1263 
(26.11.91) . 
Budsjett-kap.: 
2452 5452 Postverket 

O. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1991 for 

Vegformål, Transportsubsidiar, Jernbane
formål, Post, Telekommunikasjonar og 
Statens teleforvaltning. (Revidert bud
sjett; økning i statens garantirammer for 
Norges Postsparebank.) 
(Vedlegg: Hurtigruteavtale 1991 mellom 
Samferdselsdepartementet og Ofotens og 
Vesteraalens Dampskibsselskab A/S, 
Troms Fylkes Dampskibsselskap A/S, 
Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap 
ANS.) 
St.prp. 21, ref. S .tid. 748, Innst. S . 37, S.tid. 
1173- 1182 (25.11.91). 

30 

2. Suppleringsvalg til kontrollkomiteen for 
Postsparebanken. 
Innst. S . 34, S.tid. 1185 (26 .ll.91). 

3. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1992 for Si
vil luftfart, Vegformål, Jernbane og Post. 
(Nytt takseringssystem for aviser og blad, 
Postverkets kjøp av Isberg bilverksted på 
Al faset.) 
St.prp. 53, ref. S.tid. 2701 , lnnst. S. 114, 
S.tid. 317 5- 3179 (7 .4.92). 

4. Posttjenestenes framtidige rammevilkår. 
(Postverkets servicenett, omdanning av 
Postsparebanken til Norges Postbank, nye 
rammevilkår for Postgiro.) 
St.meld. 17, ref. S.tid. 846, lnnst. S. 144, 
S.tid. 3373- 3403 (30.4.92). 
(6 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak og IV, l.) 

5. Revisjon av Postverkets budsjett m.v., 
herunder om omdanning av Norges Post
sparebank til Norges Postbank. 
St.prp. 69, ref. S.tid. 3060, lnnst. S. 175, 
S.tid. 3906- 3913 (9.6 .92). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak og IV, 1.) 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 

nedlegging av lokale postkontor i Akers
hus, S.tid. 329-330 (23.10.91). 

2. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om endring 
av poststedsnavnet Tistedal til Halden, 
S .tid. 330 (23.10.91). 

3. Sp.spm. fra Ingvald Godal om nedlegging 
av landpostbodordninga i Sauherad i Tele
mark, S .tid. 2304 (5.2 .92). 

4. Sp.spm. fra Solveig Sollie om Postverkets 
frimerketjenestes vedtak om ikke å utgi 
jubileumsfrimerke ved Det Norske Mi
sjonsselskaps 150-års jubileum, S.tid. 
2465-2466 (12.2 .92). 

5. Sp.spm. fra Per Risvik om nedlegging av 
Blussuvoll postkontor i Trondheim, S .tid. 
2625-2626 (19.2.92). 

6. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om pro
blema ved den nye postterminalen på 
Minde ved Bergen, S.tid. 3364 (29.4.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om Norges Postbank. 

Ot.prp. 45, ref. O.tid. 422, Innst. O. 58, O.tid. 
530-557 (22.5.92), Besl. O. 83, L.tid. 57-58 
(26.5.92). Lov av 5. juni 1992. 
(8 forslag i Odelstinget, hvorav 6 ikke bi
falt og 2 trukket. 2 forslag i Lagtinget - ik
ke bifalt.) 
(Jf. Il, 4 og 5.) 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Samferdselsdepartementet 
og Finansdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Samferdselsdeparte
mentet og dets etaters deltakelse i aksje
selskaper m .v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1473-1517, 
1519-1542 (24.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1635 Posttjenester 
2452 5452 Postverket 

2. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag m .v. for 1993. 
(Korrigert takstforslag for aviser og blad, 
omlegging av grunnavgift, omlegging av 
brevtakst til Norden.) 
(Vedlegg: Utkast til vedtekter for Tele-mo
bil AS.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S .tid. 1072, Bud
sjett-innst. S. 14, S.tid. 1473-1517, 1519-
1542 (24.11.92). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1993 for Ad

ministrasjon, Vegformål, Post og Telekom
munikasjonar. (Refinansiering av Ticket
master Norge NS.) 
(Vedlegg: Bruk av naturgass i samferd
selssektoren i Norge.) 
St.prp. 51, ref. S.tid. 3048, Innst. S. 149, 
S.tid. 3844-3850 (18.5.93). 

2. Endra løyvingsvedtak m .v. for 1993 under 
Samferd.r;elsdepartementet. (Utvidet be
stillingsfullmakt for Postverket.) 
St.prp. 80, ref. S .tid. 3892, Innst. S . 205, 
S.tid. 4224-4227 (7 .6.93). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om ei 

ordning for å kunne reservera seg mot 
gruppereklame distribuert gjennom post
kassa, S .tid. 2092-2093 (9.12.92). 

2. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om å rasjo
nalisere sortering og utkjøring av post, 
bl.a. ved at terminalen i Skien flyttes til 
Tønsberg, S.tid. 2093-2094 (9.12.92). 

3. Sp.spm. fra Odd Holten om samlokalise
ring av postkontoret 6876 Oldedalen med 
stedets landhandel istedenfor nedlegging, 
S .tid. 2094 (9 .12.92). 

4. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om Postdirektoratets planer for sorte
ringskontorstrukturen, herunder overfø
ring av all spredningssortering fra Kongs
vinger til Oslo, S.tid. 2773 (17.2.93). 

5. Sp.spm. fra Syver Berge om framtida til 
postterminalane på Gjøvik og Lilleham
mer og ei vurdering av om regionar med 
over 40 000 husstandar er for små til å ha 
postsortering på postterminalane sine, 
S.tid. 3721-3722 (12 .5.93). 

6. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om å sikre 
plassering av Postdirektoratets oppdrag 
for levering av nye uniformer til DFU AS i 
Algård, S.tid. 3723-3724 (12.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 8. juni 1928 nr. 2om post

vesenet. (Ansvaret for takstfastsettelse.) 
Ot.prp. 47, ref. O.tid. 491, Innst. O. 72, O.tid. 
493-495 (29.3.93), Besl. O. 80, L.tid. 38 
(1.4.93). Lov av 30. april 1993. 
(l forslag ikke bifalt.) 
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PRISER 

Omfatter bl.a.: Konkurranseforhold, levekostnader, oppehaldingsloven, Prisdirektoratet, prislo
ven, prisreguleringer, pristilskudd, Statens pristilsyn, subsidier. 
Se også: AVGIFTER, FINANSER, FORBRUKERSAKER, KREDITTPOLITIKK, SKATTER, 
STATSBUDSJETTET 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Næringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 570-629 
(20.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1570 4570 Prisdirektoratet og Statens pristil

syn 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Utenriksdepartementet, 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet: Tilskudd 
over departementets budsjett til regule
ring av forbrukerprisene og Landbruksde
partementets budsjett til gjennomføring 
av jordbruksavtalen.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 822-845 
(27 .11.89). 
Budsjett-kap.: 
1580 Pristilskudd 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Pål Atle Skjervengen om en li

beralisering av forskrifter om faglig ut
danning av 10. juni 1986, slik at den mono
polstillingen heismontørene har fått: opp
heves. 
Dok. 8:37, ref. S.tid. 2924, Innst. S . 165, 
S.tid. 3491-3495 (15.5.90). 
(2 forslag, henholdsvis fra FrP og SV, in
gen bifalt.) (Jf. Ill, 5.) 

2. Retningslinjer for prismyndighetenes 
virksomhet i 1990. (Prismyndighetenes 
virksomhet 1989 - meldeplikten for kon
kurransereguleringer og storbedrifter, 
prosjektet «Aktivt tilsyn», kontroll med 
bedriftserverv og fusjoner, Nora/Tau-sa
ken, Hansa/Procordia-saken, kontroll med 
inntektsreguleringsloven, vurdering av 
Pristilsynets organisering, revisjon av 
prisloven.) (Vedlegg: l. Uttalelser om for
slag til retningslinjer for prismyndighete
nes virksomhet i 1990. 2. Regnskapsover
sikt for reguleringsfond etter prisloven.) 
St.meld. 33, ref. S.tid. 2609, lnnst. S. 162, 
S.tid. 3588-3600 (22.5.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om 

250 mill. kr av Kraftforomsetningens over
skudd blir brukt til subsidier, og eventuel
le konsekvenser for fremtidige jordbruks
avtaler, S.tid. 331-332 (8.11.89). 

2. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om fri pris
dannelse på bensin i forhold til målsetting 
om lik drivstoffpris over hele landet, S.tid. 
2064-2065 (10.1.90). 

3. Sp.spm. fra Syver Berge om lik brennstoff
pris for heile landet, S.tid. 2167-2168 
(24.1.90). 

4. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om utredning 
av et system med differensiert merverdi
avgift med lavere avgift på basismatvarer, 
S.tid. 2204-2205 (31.1.90). 

5. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om initiativ 
som kan føre til en renere og mer reell kon
kurranse mellom heisleverandørselskaper, 
S.tid. 2608 (14.3.90). 
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1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1002 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 
1570 4570 Prisdirektoratet og Statens pristil

syn 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Arbeids- og admi
nistrasjonsdepartementet: Tilskudd over 
departementets budsjett til regulering av 
forbrukerprisene og Landbruksdeparte
mentets budsjett til gjennomføring av 
jordbruksavtalen.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1244-1271 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1580 Pristilskudd 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Gunnar Berge og Sigbjørn 

Johnsen om tiltak for å redusere melkepri
sene fra l. november 1990. (Øking i subsi
diesatsene istedenfor Syse-regjeringens 
forslag om fritak for melkemoms.) 
Dok. 8:1, ref. S.tid. 408, Innst. S. 14, S.tid. 
512-515 (8.11.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

DI. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om tiltak for å 

bekjempe uheldige forretningsmetoder på 
mineralvannmarkedet, S. tid. 530-531 
(14.11.90). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om bygge
prisene på Lillehammer og bruk av pris
og avanseregulering for å hindre milliard
overskridelser i OI.rbudsjettet, S.tid. 736-
737 (21.11.90). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om Trio
Ving AlS som ved prisrådsdom ble tvunget 
til særbehandling av en konkurrent, noe 
som gjør det gunstigere å produsere uten
for Norge i en konkurransesituasjon, S.tid. 
3372-3373 (15.5.91). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om opprett
holdelse av kompetanse og innsats etter 
nedlegging av Sta.tens pristilsyn, S.tid. 
3454-3455 (29.5.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov av 26. juni 1953 nr. 4 om 

kontroll og regulering av prisar, utbyte og 
konkurranseforhold (Prislova). (Underret
ning om retningslinene i samband med 
budsjetthandsaminga; bruk av midlane i 
Prisdirektoratet sitt allmenne prisregule
ringsfond.) 
Ot.prp. 21, ref. O.tid. 231, Innst. O. 28, O.tid. 
286-288 (21.2.91), Besl. O. 39, L.tid. 16 
(7 .3.91). Lov av 22. mars 1991. 

1991-92 

I . Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 691-747 
(14.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1570 4570 Prisdirektoratet og Statens pristil

syn 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Arbeids- og admi
nistrasjonsdepartementet: Tilskudd over 
departementets budsjett til regulering av 
forbrukerprisene og Landbruksdeparte-

mentets budsjett til gjennomføring av 
jordbruksavtalen.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1021-1036 
(22.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1580 Pristilskudd 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Jan Erik Fåne og Øystein Hed

strøm om å innføre et fritt prisfastsettings
system som skal sikre reell 
konkurranse for privatpraktiserende 
tannleger. 
Dok. 8:22, ref. S.tid. 2843, Innst. S. 173, 
S.tid. 3845- 3850 (4.6.92). 
(Forslaget med tilslutning fra H, ikke bi
falt.) 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om Vinmono

polets prisfastsetting på pappvin, S.tid. 
2082-2084 (8.1.92). 

2. Sp.spm. fra Thea Knutzen om sykehusenes 
adgang til å innhente anbud på medisiner 
på bakgrunn av Prisdirektoratets uttalel
se, S .tid. 2472-2473 (12.2.92). 

3. Sp.spm. fra John G. Bernander om syste
met for prisnedskrivingsbidrag for hel
melkspulver, som gir iskremprodusentene 

dårligere konkurransevilkår, S.tid. 3077-
3078 (1.4.92). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å sikre 
at prisfordelen skal komme pasienten til 
gode når tannleger kjØper tanntekniske 
arbeider til halv pris fra asiatiske land, S. 
tid. 3184-3185 (8.4.92). 

5. Sp.spm. fra Leiv Blakset om nedlegging 
av distriktsbokhandlar etter innføring av 
direkte sal av skule bøker frå forlaga, S. tid. 
3795-3796 (27 .5.92). 

1992-93 
I . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1013 
(4.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1570 4570 Prisdirektoratet og Statens pristil

syn 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Arbeids- og admi
nistrasjonsdepartementet: Tilskudd over 
departementets budsjett til regulering av 
forbrukerprisene og Landbruksdeparte
mentets budsjett til gjennomføring av 
jordbruksavtalen.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1187-1206 
(17 .11.92). 
Budsjett-kap.: 
1580 Pristilskudd 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Annelise Høegh pva. H og FrP 

oversendt fra Odelstinget 3. juni 1993: 
«Stortinget ber Regjeringen legge frem en 
stortingsmelding med en oversikt over alle 
særlover og dispensasjoner som er i strid 
med den nye konkurranseloven med Re
gjeringens kommentarer, slik at Stortin
get kan foreta en vurdering av hvilke sær l
over og dispensasjoner som bør opprett
holdes. ~> 

S.tid. 4500-4501 (14.6.93) og vedtatt sendt 
Regjeringen. (Forslagsstilleren går under 
tvil med på å omgjøre det til et oversendel
sesforslag.) 
(Jf. IV, 3.) 

2. Forslag fra Svein Ludvigsen pva. H og FrP 
oversendt fra Odelstinget 4.6.93: «Stortin-

get ber Regjeringen fremme forslag om 
opprettelse av en nøYtral meglerinstans 
som kan tre inn ved brudd i prisforhand
lingene mellom fiskere og kjØpere. » 
S.tid. 4900 (18.6.93) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Levor Njargel om med

virkning til at norske forbrukere kan kjøpe 
norsk kjøtt til samme pris som utenland
ske forbrukere, S.tid. 1271-1272 (18.11.92). 

2. Sp.spm. fra Gudmund Restad om Rauma 
Konfeksjons permisjonsvarsel til sine 50 
ansatte etter at leveransen av politiunifor
mer er gitt til en dansk bedrift, S.tid. 3322-
3324 (21.4.93). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om avtalen 
mellom Norges Forsikringsforbund og 
Falken om et landsomfattende sykkelre
gister, S.tid. 3328-3il29 (21.4.93). 

4. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om å be
tre rettstryggleiken for bygslarar, for å 
unngå urimelege bygsleavgifter når gamle 
kontraktar går ut, S.tid. 3441-3442 (28.4.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om konkurranseregler i EØS-avtalen 

m.v. (Hjemmel for tvangsfullbyrdelse med 
unntak for EF-institusjonenes vedtak om 
pengekrav overfor foretak i Norge i sam
svar med Grunnlovens § 93.) 
Ot.prp. 68 (1991-92), ref. O.tid. 567 (1991-
92), Innst. O. 22, O.tid. 64-67 (12.11.92), 
Besl. O. 9, L.tid. 5-6 (16.12.92). Lov av 27. 
november 1992. 
(Utkast til innst. forelagt justiskomiteen 
før avgivelse.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Tillegg til Ot.prp. nr. 68 (1991-92) Om lov 
om konkurranseregler i EØS-avtalen m.v. 
(Presisering av unntaket i tvangsfullbyr
delsesloven for «foretak i Norge».) 
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Ot.prp. 98 (1991·92), ref. O.tid. 1012 (1991· 
92), Innst. O. 22, O.tid. 64·67 (12.11.92), 
Besl. O. 9, L.tid. 5·6 (16.11.92). Lov av 27. 
november 1992. 
(Utkast til innst. forelagt justiskomiteen 
før avgivelse.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. A. Lov om konkurranse i ervervsvirksom· 
het (konkurranseloven). B. Lov om pristil· 
tak. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1991:27 Konkur· 
ranse for effektiv ressursbruk. Leder An· 
ders Chr. Stray Ryssdal. Vedlegg til innst.: 
1.·2. Brever av 26.4. og 8.5.93 fra Datatilsy· 
net til forbruker· og administrasjonskomi· 
teen om hensynet til personvernet og kon· 
sesjonsplikt for Konkurransetilsynet. 3. 
Notat av stipendiat Jens Petter Berg, Insti· 
tutt for rettsinformatikk. 4.·5. Deler av 
brev av 7 .5.93 og brev av 18.5.93 fra Admi
nistrasjonsdepartementet v/statsråden til 
komiteen.) 

Ot.prp. 41, ref. O. tid. 440, Innst. O. 127, 
O.tid. 914-946 (3 .6.93), Besl. O. 139, 140, 
L.tid. 78·81 (9.6 .93). Lov av 11. juni 1993. 
(9 forslag i Odelstinget, hvorav l sendt 
Stortinget og l fra A og SV bifalt. 4 forslag 
i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 1.) 

4. Lov om prisregulering ved import av fisk 
og fiskevarer m . v. (l. Lov om prisregule· 
ring ved import av fisk og fiskevarer. 2. 
Endringer i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. 3. Endringer i lov av 
17. juni 1966 nr. 19om Norges fiskerigren
se og om forbud mot at utlendinger driver 
fiske m .v. innenfor fiskerigrensen.) 
Ot.prp. 90, ref. O.tid. 649, Innst. O. 136, 
O.tid. 1012- 1025 (4.6.93), Besl. O. 148, L.tid. 
84-85 (9 .6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(6 forslag i Odelstinget, hvorav 3 sendt 
Stortinget (ikke bifalt). l forslag i Lagtin
get ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 2.) 
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PRIVATSKOLER 

Se også: GRUNNSKOLE, HØGSKOLER, LÆRERE, SPESIALSKOLER, UTDANNING, VI
DEREGÅENDE SKOLER, VOKSENOPPLÆRING 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7 .12.89). 
Budsjett-kap.: 
215 Tilskudd til privateide skole- og 

kirkebygg 
250 Private skoler m.m. 
336 Privat høgskoleutdanning 

(2 forslag fra Siri Frost Sterri, henholdsvis 
pva. H, FrP, KrF og Sp og pva. H, KrF og 
Sp, bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tore A . Liltved om en beslut

ning angående de private skolene som har 
søkt om offentlig godkjenning, S . tid. 2462 
(21.2.90). 

2. Sp.spm. fra Karin Lian om statstilskudd 
til Skagerrak videregående skole i Vest
fold , og hvor mange flere elevplasser dette 
vil gi, S .tid. 3199-3200 (25.4.90). 

3. Sp.spm. fra Marit Nybakk om søknad fra 
Norsk Hudpleiefagskole om godkjenning 
for stønad fra Statens lånekasse, S.tid. 
3558 (16.5.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utdannings- og forsk
ningsdepartementet. Budsjett-innst. S . 12, 
S.tid. 1699-1796 (13.12.90). 
Budsjett-kap.: 

240 Private skoler m.m. 

249 Andre tiltak i utdanningen 
282 Privat høgskoleutdanning 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva Finstad om organisasjo

nen Ungdom i Oppdrags barneskole 
Stange, S .tid. 3068-3069 (17.4.91). 

1991-92 

I . Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1623-1717 
(5.12 .91). 
Budsjett-kap.: 

240 Private skoler m .m . 
249 Andre ti ltak i utdanningen 
282 Privat høgskoleutdanning 

(l forslag fra kirke- og undervisningsko-

miteen sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endring av bevilgningene på diverse ka

pittel for budsjetterminen 1991 under Kir
ke, utdannings- og forskningsdepartemen
tets ansvarsområde. (Kap. 240 Private sko
ler.) 
St.prp. 35, ref. S .tid. 1183, Innst. S. 54, 
S.tid. 1853- 1854 (13 .12.91). 
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2. Interp. fra Finn Thoresen om tallfesting av 
egenbetalingen fra elevene ved privatsko
lene. 
S.tid. 2275-2283 (4.2.92). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om lovhjem

mel for tak på skolepengesatsen for Ska
gerrak Gymnas, S.tid. 3548-3550 (13.5.92). 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskn i ngsdepa rtementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1842-1932 
(3.12 .92). 
Budsjett-kap.: 
240 Private skoler m.m. 
249 Andre tiltak i utdanningen 
2 82 Privat høgskoleutdanning 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om støtte også 

til utstyr for Musikkverkstedskolen i Moss, 
S.tid. 2100-2101 (9.12.92). 

2. Sp.spm. fra Petter Bjørheim, framsatt av 
Oscar Douglas Hillgaar om siviløkonom
tittel for 4. klasse-studenter ved Oslo Han
delshøyskole, S.tid. 2427-2428 (20.1.93). 

3. Sp.spm. fra Marit Nybakk om situasjonen 
for 4.-trinnsstudentene ved Oslo Handels-

høyskole etter fusjonen mellom høyskolen 
og Stiftelsen BI, S.tid. 2877-2878 (24.2.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot 

til private grunnskular og private skular 
som gjev vidaregåande opplæring (privat
skulelova). (Fastsetting av egenbetaling fra 
elever.) 
Ot.prp. 89 (1991-92), ref. O.tid. 621 (1991-
92), Innst. O. 2, O. tid. 25-31 (27 .10.92), Besl. 
O. 4, L. tid. 4 (4.11.92). Lov av 18. desember 
1992. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

2. Tilbaketrekking av Ot.prp. 3 (1992-93) om 
endring i lov av 14. juni 1985 nr. 73 om til
skot til private grunnskular og private 
skular som gjev vidaregåande opplæring 
(privatskulelova). 
Ot.meld. l, ref. O.tid. 412, Innst. O. 60, 
O.tid. 457-458 (23.2.93). 
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REDNINGSTJENESTE 

Se også: POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET, SIVILFORSVAR 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S .tid. 716-764 
(23.11.89). 
Budsjett-kap.: 

470 Redningstjeneste 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om Helikop

terservice AlS/Lufttransport A/S som kan 

tilby et bedre helikoptertilbud, til forbed
ring av redningstjenesten i Barentshavet 
og Svalbard-sonen, S .tid. 2095-2096 
(17 .1.90). 

2. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om installering 
av redningsheis på nye helikoptre tilknyt
tet helikoptertjenesten ved Rygge hoved
flystasjon, S.tid. 2175-2176 (24.1.90). 

3. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om å sørge 
for redningshelikoptere i Oslofjord-områ
det til de nye helikopterne på Rygge er 
klare, S.tid. 2954 (4.4.90). 

1990-91 
I . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S . 4, S.tid. 1002-1049 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

470 Redningstjeneste 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1051-1097 
(1.12.90). 

Budsjett-kap.: 
1791 4791 Redningstjenesten 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Astrid Marie Nistad om gran

sking av redningsaksjonen i samband 
med fiskebåten «Noralg>> sitt forlis , S.tid. 
2012 (9 .1.91). 

2. Sp.spm. fra Odd Holten · om brannsluk
ningstjeneste som fortsatt oppgave for He
likopterskvadronen på Rygge hovedflysta
sjon, S.tid. 3694-3695 (5.6.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S .tid. 749-789 
(15.11.91). 
Budsjett-kap.: 

470 Redningstjeneste 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 847-902 
(19 .11.91). 

Budsjett-kap.: 
1791 4791 Redningstjenesten 

n. Alminnelige saker: 
l. Redegjørelse av justisministeren om red

ningsarbeidet etter orkanen på Vestlandet 
og i Trøndelag. 
S .tid. 2096-2104 (8 .1.92) og vedlagt proto
kollen. 
(En representant fra hver partigruppe fikk 
anledning til korte merknader etter rede
gjørelsen.) 
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2. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for 
1992 innen Landbruksdepartementets 
budsjettområde - om orkanskadene på 
Vestlandet og i Trøndelag m.v. 
St.prp. 58, ref. S.tid. 2758, Innst. S. 139, 
S .tid. 3313- 3323 (10.4.92). 
(2 forslag fra Inger Dag Steen pva. SV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

3. Møre og Romsdal fylkesting sender resolu
sjon datert 30. mars 1992 vedrørende gjen
åpning av Alesund Radio og stasjonering 
av redningshelikopter på Vigra . 
Ref. S.tid. 3323 (10.4.92), og vedlagt proto
kollen. (Sendt stortingsgruppene i sam
svar med Presidentskapets beslutning 
27 .4.92.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Laila Kaland om svekka be

redskap ~å Nord- Vestlandet etter nedleg
ging av Alesund radio og flytting av red
ningshelikopteret på Vigra, S. tid. 2129-
2130 (15.1.92). 
(Jf. sak 3.) 

2. Sp.spm. fra Laila Kaland om betre første
linjeteneste og beredskapsplanar i kom
munar og fylke etter orkanen på Nordvest
landet, S.tid. 2130-2131 (15.1.92). 

3. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om ny 
vurdering av redningshelikopterbase på 
Vigra, S.tid. 2294-2295 (5.2.92). 
(Jf. sak 1.) 

4. Sp.spm. fra Olav Akselsen om stans i heli
kopterbruk av budsjettmessige hensyn 
under slokking av skogbrann på Stord, 
S.tid. 3927-3928 (10.6.92). 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S .tid. 1016-1071 
(12.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1791 4791 Redningstjenesten 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S .tid. 1073-1117 
(13.11.92). 
Budsjett-kap.: 

470 Redningstjeneste 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Jan Elvheim om bedre sikker

het for fiskeflåten i nordlige havområder 
og styrking av Redningstjenesten. 
S.tid. 1966-1979 (7 .12.92). 

DI. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Leiv Blakset om plassering av 

redningshelikopter på Vestlandet, S.tid. 
704-705 (28.10.92). 

2. Sp.spm. fra Anders Aune om Justisdepar
tementets avslag på å gi økonomisk støtte 
til leteaksjoner etter omkomne ved fiske
båtforlis, S.tid. 705 (28.10.92). 

3. Sp.spm. fra Leiv Blakset om ei avklaring 
av staten sitt ansvar for søk etter bortkom
ne på havet, S.tid. 4002-4004 (26.5.93). 
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REG.JERINGEN 

Omfatter bl.a.: Kabinettspørsmål, langtidsprogrammet, mistillitsforslag, regjeringserklæring, 
regjerings- protokollene, statsministeren, statsråder, trontalen. 
Se også: GRUNNLOVEN, KONGEN, POLITISKE PARTIER, REGJERINGEN OVERSENDT, 
STATSFORFATNING, STORTINGET 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Mistillitsforslag framsatt under finansde
batten av Kjellbjørg Lunde pva. SV. 
S.tid. 563-564 (17 .11.89). 
(Forslaget ble ikke bifalt med 125 mot 16 
stemmer.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Næringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 570-629 
(20.11.89). 
Budsjett-kap.: 

20 Statsministerens kontor 
21 Statsrådet 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1219-1260 
(4.12.89). 
Budsjett-kap.: 
103 Regjeringens fellesbevilgning for 

representasjon 
4. Opprettelse av et Arbeids- og administra

sjonsdepartement og et Familie- og forbru
kerdepartement. Sammenslåing av Uten
riksdepartem.entet og Departementet for 
utviklingshjelp. Opprettelse av et Utdan
nings- og forskningsdepartement og et 
Kirke- og kulturdepartement. 
(Vedlegg til innst.: l. Oversikt over flytting 
av stillinger UD/DUH/NORAD og over be
vilgningsmessige endringer ved sammen
slåing UD/DUH. 2. Oversikt over endrin
ger mellom de ulike kapitlene. Inntatt i 
innst.: Uttalelse fra utenriks- og konstitu
sjonskomiteen.) 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 967, Budsjett
innst. S. 2. Tillegg l, S.ti.d. 1797-1833 
(19.12.89). (Jf. Il, sak 8.) 

5. Bevilgning på kap. 963. AlS Sydvaranger. 
(Brevsaken - statsrådens informasjons
plikt overfor Stortinget.) 

(Vedlegg til innst.: l. Brev av 1.12.89 fra 
Næringsdepartementet, statsråden til 
Stortingets presidentskap (ref. S.tid. 1153), 
2. Brev av 10.11.89 fra Aktieselskapet Syd
varanger til Næringsdepartementet. 3.-6. 
Korrespondanse mellom komiteen ved 
Ernst Wroldsen og Næringsdepartemen
tet, statsråden i tiden 6.12.-14.12.89.) 
Budsjett-innst. S. 8. Tillegg 2, S.tid. 1833-
1857 (19.12.89). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Brev fra Statsministerens kontor datert 6. 

oktober 1989 om endringer i Regjeringens 
sammensetning. (Statsråd Bjame Mørk Ei
dem meddeles avskjed i nåde.) 
S.tid. 12 (9.10.89). 

2. Statsminister Gro Harlem Brundtland 
meddeler Stortinget at Regjeringens av
skjedssøknad vil bli lagt fram i statsråd i 
morgen. S.tid. 50 (12.10.89). 

3. Brev fra Statsministerens kontor, datert 
16. oktober 1989, om at l) Regjeringen 
Harlem Brundtland, etter søknad, gis av
skjed fra 16. oktober 1989 kl. 14.00. 2) Re
gjeringen Syse utnevnes fra samme tids
punkt. 
S.tid. 51 (19.10.89). 

4. Brev av 16. oktober 1989 fra Statsministe
rens kontor om fordelingen av departe
mentene mellom statsrådets medlemmer. 
S.tid. 51-52 (19.10.89). 

5. Brev fra Statsministerens kontor datert 27. 
oktober 1989, om utnevnelse av statssekre
tærer. 
S.tid. 52 (19.10.89). 

6. H. M. Kongens tale til det 134. ordentlige 
Storting ved dets åpning (Trontalen) og 
!.1elding om Noregs rikets tilstand og sty
ring i tida etter siste melding. 
S.tid. 23-40 (11.10.89), S.tid. 75-257 (tronta
le- og erklæringsdebatt 25.-26.10.89). 
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(2 forslag vedr. fiskeriene, henholdsvis fra 
Anders Aune - sendt Regjeringen, se RE
GJERINGEN OVERSENDT, og fra Rei
dar Johansen pva. SV- ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

7. Statsminister Jan P. Syses regjeringser
klæring. (Den parlamentariske situasjon 
og dannelsen av en sentrum/Høyre-regje
ring, EFTA/EF-prosessen, arbeidsledighe
ten, skattelettelser, avgiftspolitikk, bame
familienes økonomi, miljøproblemer, di
striktspolitikk, fiskeriene, landbruket, vel
ferdssamfunnet og privatisering i helseve
senet.) 
S.tid. 52-55 (19 .10.89), S .tid. 75-257 (tronta
le- og erklæringsdebatt 25.-26.10.89). 
(2 forslag vedr. fiskeriene, henholdsvis fra 
Anders Aune - sendt Regjeringen, se RE
GJERINGEN OVERSENDT I, og fra Rei
dar Johansen pva. SV- ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

8. Tilleggsbevilgning under kapittel 21 , 
Statsrådet, til opprettelse av statsrådsem
bete, statssekretærembete og stilling som 
personlig sekretær for et nytt Arbeids- og 
administrasjonsdepartement. 
St.prp. 26, ref. S.tid. 72, Innst. S . 5, S.tid. 
263-264 (31.10.89). 
(Jf. sak 10 og I, 4.) 

9. To brev fra Statsministerens kontor, datert 
27 . oktober 1989, om utnevnelse av stats
sekretærer. 
S.tid. 265 (1.11.89). 

10. Brev fra Statsministerens kontor, datert 2. 
november 1989, om utnevnelse av stor
tingsrepresentant Kristin Clemet til stats
råd for arbeids- og administrasjonssaker. 
S .tid. 293 (3 .11.89). 
(Jf. sak 13.) 

11. Endring i statsbudsjettet for 1989 under 
kap. 21, 1614 og 1616. (Statsrådet- økt rei
sebevilgning, Ligningskontorene og And
re utgifter til skatte- og avgiftsinnkreving.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 71, Innst. S. 14, S.tid. 
301-316 (7 .11.89). 

12. Fortegnelse over svar fra Regjeringen 
vedkommende saker oversendt Stortinget 
1988-89. 
Dok. 3, ref. S.tid. 372, Innst. S. 39, S.tid. 
1682 (14.12.89). 

13. Brev fra Statsministerens kontor datert 27. 
desember 1989, om opprettelse av departe
menter, fordeling av departementene mel
lom statsrådets medlemmer og utnevnelse 
av statssekretærer. 
S.tid. 1949-1950 (4.1.90). 

14. Sosialministeren opplyser at hun vil be
svare et spørsmål som settejustisminister, 
da justisministeren er inhabil i den aktuel
le saken. 
S.tid. 2153 (24.1.90). 

15. Fortegnelse over svar fra Regjeringen 
vedkommende saker oversendt av Stortin
get 2. halvår 1989. 
Dok. 3A, ref. S.tid. 2637, Innst. S. 144, 
S.tid. 3352-3353 (3.5.90). 

16. Regjeringsprotokollane og om embetsut
nemningar m.m. l. juli 1988-30. juni 1989. 
Innst. S. 174, S .tid. 3712 (30.5.90). 

17. Langtidsprogrammet 1990-1993. 
(Vedlegg: l. Intemasjonale perspektiver. 
2. Utviklingen i naturgrunnlaget. 3. Utvik
lingen i petroleumssektoren. 4. Befolk
ningsutviklingen. 5. Omsorgsbehovet 
framover. 6. Fordeling og levekår. 7. Per
spektiver for de offentlige utgiftene til 
2000.) 
St.meld. 4, ref. S.tid. 2826 (1988-89), Innst. 
S. 231 , S . tid. 4455-4519, 4541 (15.6.90). 

18. Brev fra Statsministerens kontor datert 29. 
juni 1990 om utnevnelse av statssekretær. 
S.tid. 4547 (24.9.89). 

19. Forslag fra Erik Solheim og Lisbeth Ho
land om etterlønn for statsråder og stor
tingsrepresentanter. 
Dok. 8:33, ref. S.tid. 2637, Innst. S. 267 (ik
ke-beh.), S.tid. 4616 (25.9.90). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om den 

kjønnsmessige fordeling av statssekretæ
rer, S.tid. 343-344 (8.11.89). 

2. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om Regjerin
gens rutiner og frister når det gjelder å be
svare brev, S.tid. 3415-3416 (9.5 .90). 

3. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om utan
riksministerens deltaking på den interna
sjonale antiabort-kongressen i Oslo, S.tid. 
3535-3536 (16.5 .90). 
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1990-91 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S .tid. 957-1002 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

20 Statsministerens kontor 
21 Statsrd.det 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S .tid. 1199-1243 
(4 .12 .90). 
Budsjett-kap.: 

1 03 Regje_ringens fellesbevilgning for 
representasjon 

O. Alminnelige saker: 
l. H.K.H. Kronprinsregentens tale til det 

135. Storting ved dets åpning (Trontalen) 
og Melding om Noregs rikes tilstand og 
styring i tida etter siste melding. 
S .tid. 5-23 (2.10.90}, S.tid. 239-408 (trontale
debatt 18.10.-19.10.90}. 
(l forslag fra Anders Aune sendt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
I.) 

2. Statsminister Jan P. Syse meddeler Stor
tinget at Regjeringens avskjedssøknad vil 
bli lagt frem i ekstraordinært statsråd kl . 
12.00. (Pga. uenighet i Regjeringen om 
EØS-forhandlingene.) 
S .tid. 473-474 (29.10.90). 

3. Brev fra Statsministerens kontor, datert 3. 
november 1990, om at l) Regjeringen Syse, 
etter søknad, gis avskjed fra 3. november 
1990 kl. 14. 2) Regjeringen Harlem Brundt
land utnevnes fra samme tidspunkt. 
S.tid. 476 (6.11.90). 

4. Brev fra Statsministerens kontor, datert 3. 
november 1990, om fordeling av departe
mentene mellom statsrådets medlemmer. 

_ S .tid. 476 (6.11.90). 
5. To brev fra Statsministerens kontor, datert 

5.11. og 9.11.90, om utnevnelse av statssek
retærer. 
S .tid. 523 (14.11.90). 

6. Statsminister Gro Harlem Brundtlands re
gjeringserklæring. (Bærekraftig utvikling 
i verdenssamfunnet, barne- og ungdoms
arbeid, miljøvern, sysselsetting, nedrust
ningsarbeidet i Europa, EØS-forhandlin
gene, konsesjonslovgivningen, regjerings
skiftet.) 
S.tid. 477-480 (6.11.90), S .tid. 567-668 (er
klæringsdebatt 15.11.90). 

(5 forslag, hvorav l fra Lahnstein pva. Sp
ikke bifalt, og 4 fra Kjellbjørg Lunde pva. 
SV sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

7. Svar på private forslag fra Stortinget og 
Odelstinget til Regjeringen 1989-90. (For
slag nr. l og 4.) (Skipskontrollen i Pors
grunn-området og oppkjøp av fisk.) 
St.meld. 17, ref. S.tid. 171, Innst. S . 26 , 
S .tid. 740-742 (22.11.90). 

8. Svar på forslag m .v. oversendt fra Stortin
get uten realitetsvotering til Regjeringen 
l. halvår 1990. 
Dok. 3A, ref. S .tid. 565, Innst. S . 46, S.tid. 
1275 (4.12.90). 

9. Svar på private forslag fra Stortinget og 
Odelstinget til Regjeringen 1989-90. (For
slag nr. 8 om endringer i dyrevernloven). 
St.meld. 17, ref. S .tid. 171, Innst. S . 47, 
S.tid. 1812-1817 (17.12.90). 
(Forslaget ikke bifalt.) 

10. Endring i statsbudsjettet for 1990 under 
kap. 21 Statsrådet, kap. 1616 Andre utgif
ter til skatte- og avgiftsinnkreving, kap. 
1634 Støtte ved skipsfinansiering og kap. 
1636 Rentestøtte ved fiskebåtfinansiering. 
St.prp. 21, ref. S.tid. 770, Innst. S. 55, S.tid. 
1901 (19.12.90). 

11. Svar på private forslag fra Stortinget og 
Odelstinget til Regjeringen 1989-90. (For
slag nr. 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 og 12.) 
St.meld. 17, ref. S .tid. 171, Innst. S. 78, 
S.tid. 2283 (8.2 .91). 

12. Presidenten presiserer at det er endringer 
i rekkefølgen i spønnålslisten og ikke hvil
ke statsråder Regjeringen· har valgt å la 
svare på spørsmål, som foreslås godkjent. 
S .tid. 2339 (13.2.91). 
(Jf. neste sak.) 

13. Debatt om forslag til endringer i spørreti
men, og kritikk av at statsministeren over
later til andre statsråder å svare på spørs
mål stilt til henne. 
S .tid. 2468-2470 (20.2.91). 
(Jf. forrige sak.) 

14. Svar på forslag m.v. oversendt av Stortin
get uten realitetsvotering til Regjeringen 
2. halvår 1990. 
Dok. 3B, ref. S.tid. 2986, Innst. S. 141 , 
S.tid. 3394 (21.5.91). 

15. Regjeringsprotokollane og om embetsut
nemningar m.m. l. juli 1989- 30. juni 1990. 
Innst. S. 166, S.tid. 3793-3794 (7.6 .91). 

16. Regulering av lønningene til Høyesteretts 
medlemmer m .v. og om nedsettelse av en 
kommisjon for å vurdere lønningene til Re
gjeringens og Stortingets medlemmer. (Re
gulering av lønningene til Regjeringens 
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medlemmer og til Stortingets ombuds
mann for forvaltningen.) 
(Vedlegg: l. Brev fra Den Norske Dom
merforening til Stortingets presidentskap, 
datert 4. mars 1991.2. Brev fra Den Norske 
Advokatforening til Stortingets president
skap, datert 5. mars 1991.) 
Innst. S. 194, S.tid. 4138-4143 (17 .6.91). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

l 7. Forslag fra Erik Solheim og Lisbeth Ho
land om etterlønn for statsråder og stor
tingsrepresentanter. 
Dok. 8:33 (1989-90), ref. S.tid. 2637 (1989-
90), Innst. S . 217 (ikke-beh.), S.tid. 4143 
(17.6 .91). 

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

statsministeren om hvorvidt Regjeringen 
eller næringslivet har ansvar for arbeids
ledigheten, S.tid. 2471-2472 (20.2.91). 

2. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om hvorvidt Ar
beiderpartiets tilknytning til LO skaper et 
habilitetsproblem for A rbeiderpa rtiregje
ringen i forbindelse med lønnsoppgjøret, 
S .tid. 3041-3043 (17 .4.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Sverre Ingstad, Oslo, sender skriv datert 

26. mai 1991 med krav om riksrettstiltale 
mot flere nåværende og tidligere regje
ringsmedlemmer. 
Ref. O.tid. 613 (11.6.91), og vedtatt henlagt. 

1991-92 
I . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 691-747 
(14.11 .91). 
Budsjett-kap.: 

20 Statsministerens kontor 
21 Statsrddet 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 3, S.tid. 1096-1160 
(25.11.91). 
Budsjett-kap.: 

103 Regjeringens felles bevilgning for 
representasjon 

11. Alminnelige saker: 
l. H.M. Kongens tale til det 136. Storting ved 

dets åpning (Trontalen) og Melding om No
regs rikes tilstand og styring i tida etter 
siste melding. (Regjeringen varsler at den 
forventer 3/4 flertall for EØS-avtalen.) 
S.tid. 4-23 (2.10.91), S.tid. 61-233 (trontale
debatt 14.10. -15.10.91). 
(2 forslag, henholdsvis fra Anders Aune og 
Kjell Magne Bondevik - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I. 4 forslag ikke bifalt, 
hvorav l fra KrF, FrP, SV og Sp om rådgi
vende folkeavstemning om EØS-avtalen.) 

2. Norges Banks nye hovedsete. (Særskilt 
vedlegg: NOU 1990: 25 Norges Banks nye 
hovedsete. Leder 1'rond Dolva .) 
St.meld. 42 (1990-91), ref. S.tid. 3361 (1990-
91), Innst. S . 2, S.tid. 276-305 (21.10.91). 

(Mistillitsforslag fra Carl I. Hagen pva. FrP 
- ikke bifalt med 88 mot l 7 stemmer.) 

3. Brev fra Statsministerens kontor datert 15. 
november 1991 om endringer i Regjerin
gens sammensetning. 
S.tid. 791 (18.11.91). 

4. Brev fra Statsministerens kontor datert 22 . 
november 1991 omskifte av statssekretæ
rer. 
S.tid. 1091 (25.11.91). 

5. Svar på private forslag fra Stortinget og 
Odelstinget til Regjeringen 1990-91. 
St.meld. 14, ref. S.tid. 404, Innst. S. 55, 
S .tid. 1772 (9.12 .91) og vedlagt protokollen. 
(Kontrollkomiteen bemerker i innst. S . 55 
at det i henhold til forretningsordenens 
bestemmelse i § 9 i meldingen ikke skal 
tas stilling til realiteten i forslagene.) 

6. Svar på forslag m.v. oversendt fra Stortin
get uten realitetsvotering til Regjeringen 1. 
halvår 1991 . 
Dok. 3A, ref. S .tid. 845, Innst. S . 56, S .tid. 
1772 (9.12.91) og vedlagt protokollen. 

7. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget 
skal be Odelstinget behandle sak vedrø
rende justisminister Kari Gjestebys muli
ge brudd på ansvarlighetsloven. 
Dok. 8:18, ref. S.tid. 2645-2646 (19.2.92). 
(Forslaget ble trukket tilbake for å fremset
tes overfor Odelstinget.) 
(Jf. IV, l.) 

8. Gjennomføringen av Stortingets vedtak 
om utflytting av Luftkontrollinspektoratet 
til Kongsvinger. (Regjeringens informa
sjonsplikt overfor Stortinget.) 
St.prp. 48, ref. S.tid. 2283, Innst. S. 112, 
S .tid. 2851- 2876 (17 .3.92). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 
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9. En representant ber presidenten rette en 
henstilling til Regjeringen om mer påpas
selighet med å være til stede i spørretimen, 
S.tid. 2877-2878 (18 .3.92). 

10. Forslag fra Kåre Willoch til endring av 
Grunnlovens §§54, 68, 71 , 78 og 112. (.A.d
gang for Kongen til å utskrive nyvalg og 
Regjeringens adgang til å nekte sanksjon 
på lovvedtak.) 
Dok. 12 (1987-88), forslag 6, ref. S .tid. 73 
(23.10.89), Innst. S . 131, S.tid. 3128-3133 
(7 .4.92). 
(Forslaget ikke bifalt med 114 mot 5 stem
mer.) 

11. En settestatsråd, oppnevnt av Regjerin
gen, besvarer et spørsmål da kommunal
ministeren er inhabil i angjeldende sak, 
S.tid. 3195 (8.4.92). 

12. Svar på forslag m .v . oversendt fra Stortin
get uten realitetsvotering til Regjeringen 
2. halvår 1991. 
Dok. 3B, ref. S.tid. 2928, Innst. S . 153, 
S.tid. 3673 (18.5.92). 

13. Regjeringsprotokollane og om embetsut
nemningar m .m . l. Juli 1990-30. juni 1991. 
(Vedlegg: l. Embetsutnemningar. 2. Opp
gåve frå departementa pr. 30. juni 1991 
over korJ.stitueringar i embete og over mel
lombels oppretta stillingar.) 
Innst. S. 161, S.tid. 3673 (18.5.92). 

14. Interp. fra Erik Solheim om å erstatte øko
nomisk vekst som mål for samfunnsutvik
lingen med forhold som livskvalitet, med
menneskelighet og miljø. 
S.tid. 3716-3734 (22 .5.92). 
(2 forslag sendt Regjeringen, henholdsvis 
fra Kjell Magne Bondevik pva. KrF og 
Ragnhild Queseth Haarstad pva. Sp - se 
REGJERINGEN OVERSENDT l.) 

15. Brev fra statsministerens kontor datert 4. 
september 1992 om endringer i Regjerin
gens sammensetning. 
S .tid. 4461-4462 (7 .9.92). 

16. Opprettelse av 2 embeter som statssekre
tær og 2 stillinger som politisk rådgiver. 
St.prp. 128, ref. S .tid. 4484, Innst. S . 243, 
S.tid. 4485 (15.9.92). 

17. Brev fra statsministerens kontor datert 25. 
september om utnevnelse av statssekretæ
rer. 
S .tid. 4528 (30.9.92) . 

18. Forslag fra Erik Solheim og Lisbeth Ho
land om etterlønn for statsråder og stor
tingsrepresentanter. 
Dok. 8:33 (1989-90), ref. S.tid. 2637 (1989-
90), og ikke behandlet av dette Storting. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om når statsmi

nisteren vil ta konsekvensen av at regje
ringen har mislykkes med bekjempelsen 
av arbeidsledigheten, S .tid. 2284-2286 
(5.2 .92). 

2. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om en embets
mann som etter siktelse for underslag slip
per straffeforfølgelse, men kan fortsette i 
departementet i 8 måneder med full lønn, 
S. tid. 2292-2293 (5.2 .92). 
(Jf. sak 3 og 4:.) 

3. Sp.spm. fra Terje Nyberget om ansettelse 
av en embetsmann i Justisdepartementet 
som har innrømmet «grovt pliktbrudd» i 
tidligere tjeneste, S.tid. 2452-2453 (12 .2.92). 
(Jf. sak 2 og 4.) 

4. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om statsrå
dens ansvar for å ordne opp i eventuell 
uryddig håndtering av saker i Justisde
partementet, S .tid. 2453-2454 (12.2 .92). 
(Jf. sak 2 og 3.) 

5. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om behandling 
av mulige brudd på ansvarlighetsloven, 
som omhandler straffebestemmelser for 
stortingsrepresentanter og statsråders lov
brudd, S .tid. 2482-2483 (12.2.92). 

6. Sp.spm. fra Erik Solheim om Regjeringens 
politikk i forhold til Brundtland-kommi
sjonens anbefalinger om en bærekraftig 
utvikling. (Trukket tilbake), S .tid. 2609 
(19.2.92). 

7. Sp.spm. fra Erik Solheim om hvorvidt Re
gjeringen er på vei bort fra sentrale miljø
målsettinger, og dermed undergraver 
Brundtland-kommisjonens troverdighet 
før Brasil- konferansen. (Trukket tilbake), 
S .tid. 2702 (26.2 .92). 

8. Sp.spm. fra Paul Chaffey om innkjøp av et 
Falcon Jet fly til 180 mill. kroner til bruk 
for Regjeringen, S .tid. 2761-2763 (11.3.92). 

9. Sp.spm. fra Erik Solheim om Regjeringens 
framtidige samarbeid med NHO etter av
sløringene om frynsegoder og gylne fall
skjermer, S.tid. 3686-3687 (20.5.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Carl I . Hagen om å gjøre kon

stitusjonelt ansvar gjeldende overfor jus
tisminister Kari Gjesteby for mulige 
brudd på ansvarlighetsloven. 
Dok. 8:20, ref. O.tid. 299-301 (utsatt), 303-
311. 
(Forslaget ble, etter debatt om og votering 
over forslag til behandlingsmåte etter § 14 
a om riksrettsforberedelse og § 28 c og d 
om referatsaker, etter forslag fra Odels
tingspresidenten, henlagt med 76 mot 14 
stemmer.) 



Regjeringen - 480 -

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1013 
(4.11 .92). 
Budsjett-kap.: 

20 Statsministerens kontor 
21 Statsrddet 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1417-1472 
(23.11.92). 
Budsjett-kap.: 

103 Regjeringens fellesbevilgning for 
representasjon 

3. Opprettelse av et Nærings- og energide
partement, et Kommunal- og arbeidsde
partement og et Administrasjonsdeparte
ment samt organiseringen av Sosialdepar
tementet. (Sammenslåing av Næringsde
partementet og Olje- og energideparte
mentet, samt overføring av arbeidsoppga
ver fra Utenriksdepartementet og Finans
departementet; overføring av arbeidsmar
kedspolitikken fra Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet til Kom
munal- og arbeidsdepartementet; omorga
nisering av Sosialdepartementet med to 
statsråder - en sosialminister og en helse
minister.) 
St.prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 956, Budsjett
innst. S . 6. Tillegg l, S.tid. 1716 (27.11 .92) 
og vedlagt protokollen. 
(Ukast til innst. forelagt de aktuelle fagko
miteer før avgivelse.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. H.M. Kongens tale til det 13 7. Storting ved 

dets åpning (Trontalen) og Melding om 
Noregs rikes tilstand og styring i tida etter 
siste melding. 
S.tid. 5-22 (2.10.92), S.tid. 357-523 (trontale
debatt 19.10.-20.10.92). 
(5 forslag, hvorav 2 ikke bifalt. 3 forslag 
sendt Regjeringen, henholdsvis l fra 
Ragnhild Queseth Haarstad pva. Sp, l fra 
Kåre Gjønnes pva. KrF og l fra Inger-Ma
rie Ytterhorn pva. FrP - se REGJERIN
GEN OVERSENDT l.) 

2. Svar på forslag m.v. oversendt fra Stortin
get uten realitetsvotering til Regjeringen l. 
halvår 1992. 
Dok. 3A, ref. S.tid. 523, Innst. S. 37, S.tid. 
1575 (25.11 .92). 

3. Endringer av bevilgninger på statsbud
sjettet for 1992 under Finans- og tolldepar
tementet. (Kap. 21 Statsrådet, etterlønn og 
reise bevilgninger.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 1185, lnnst. S. 62, 
S.tid. 1962-1963 (7.12.92). 

4. Brev fra Statsministerens kontor datert 18. 
desember 1992 om opprettelse og nedleg
geLse av departementer, endringer i stats
råders virkefelt, utnevnelse av statssekre
tærer og departementsråder, S.tid. 2375 
{11.1.93). 

5. Presidenten håper at det ikke blir en vane 
at statsråder melder forfall til spørretimen 
i aller siste liten, S.tid. 2382 (13.1.93), 2425 
(20.1.93). 

6. Svar på private forslag fra Stortinget og 
Odelstinget til Regjeringen 1991-92. 
St.meld. 8, ref. S.tid. 658, Innst. S. 87, S.tid. 
2418 (19.1.93) og vedlagt protokollen. 
(Kontrollkomiteen bemerker i innst. S . 87 
at fire forslø.g omtalt i meldingen ikke er 
gjenstand for behandling etter § 9 i forret
ningsordenen.) 

7. Svar på forslag m.v. oversendt fra Stortin
get uten realitetsvotering til Regjeringen 
2. halvår 1992. 
Dok. 3B, ref. S.tid. 2970, Innst. S. 119, 
S.tid. 3263-3265 (19.4.93). 
(l forslag fra Carl J. Hagen om å sende l 
forslag til videre behandling i fagkomite i 
samsvar med§ 9- bifalt.) 
(Jf. FOLKETRYGD Il, 6.) 

8. Regjeringsprotokollane og om embetsut
nemningar m .m. l. juli 1991-30. juni 1992. 
Innst. S. 145, S.tid. 3514 (3.5.93.) 

9. Brev fra Statsministerens kontor, datert 2. 
april 1993, om endringer i Regjeringens 
sammensetning. 
S.tid. 3263 (19.4.93). 

10. Langtidsprogrammet 1994-1997. (Verdier, 
utfordringer og hovedpunkter i politik
ken. Muligheter og rammevilkår. Strategi 
for økt verdiskaping og sysselsetting. Be
varing og fornyelse av velferdssamfunnet. 
Politikk for en bærekraftig utvikling) 
(Vedlegg: I. Befolkningsutviklingen i Nor
ge. Il. Noen perspektiver for den langsikti
ge økonomiske utviklingen og utviklings
trekk i statsbudsjettet for perioden 1994-
1997. Ill. Noen indikatorer for samfunn
sutviklingen. IV. Høringsuttalelser til Sys
selsettingsutvalgets innstilling. Særskilt 
vedlegg: Ungdomspolitikk mot et nytt 
hundreår. 
Vedlegg til innst.: Utredningsoppdrag fra 
finanskomiteen i forbindelse med behand
lingen av Langtidsprogrammet: l. Den go-
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de viljen, ECON Senter for økonomisk an
alyse. 2. En vurdering av anylysene, Stif
telsen Samfunns- og N æringslivsforsk
ning - Bergen. 3. Perspektiver på Lang
tidsprogrammet og sysselsetting, Stiftel
sen Samfunns- og Næringslivsforskning
Oslo. 4. Langtidsprogrammet i lys av bæ
rekraftig utvikling, Stein Hansen, Nordic 
Consulting Group AS.) 
St.meld. 4, ref. S.tid. 2672, Innst. S. 140, 
S.tid. 3539-3633 (10.5.93). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

11. Lønninger m .v. for stortingsrepresentan
ter og Regjeringens medlemmer. 
Innst. S. 190, S.tid. 4139-4141 (4.6.93). 
(Jf. neste sak.) 

12. Forslag fra Erik Solheim og Lisbeth Ho
land om etterlønn for statsrdder og stor
tingsrepresentanter. 
Dok. 8:33 (1989-90), ref. S.tid. 2637 (1989-
90), Innst. S . 190, S.tid. 4139-4141 (4 .6.93). 

13. Utviklingen i UNI Storebrand og myndig
hetenes rolle. 

31 

(Særskilt vedlegg: NOU 1993: 9 UNI Store
brand og myndighetene. Granskningsut
valgets rapport. Leder Erling Sandene. 
Vedlegg til innst.: l. Kronologisk oversikt 
over sentrale dokumenter og hendelser i 
forbindelse med myndighetenes rolle i til
knytning til fusjonssaken UNI og Store-

brand og konsernets kjøp av Skandia-ak
sjer. 2.-14. Brevveksling mellom medlem
mer av finanskomiteen og Finansdeparte
mentet vedr. spørsmål i tilknytning til 
meldingen.) 
St.meld. 45, ref. S.tid. 3892, lnnst. S. 213, 
S .tid. 4228- 4302 (8.6.93) og vedlagt proto
kollen. 
(Mistillitsforslag fra Per Kristian Foss pva. 
H og FrP ikke bifalt med 104 mot 57 stem
mer.) 

DI. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om skatteregler 

for utgifter til ektefellers deltakelse pd tje
nestereiser, S.tid. 1258-1259 (18.11.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Kjell Skddalen, Ulset, sender skriv med 

krav om riksrettstiltale mot Regjeringen 
og lederne for de politiske partiene repre
sentert på Stortinget. 
Ref. O. tid. 412 (2.2.93), og vedtatt henlagt. 

2. Kyrre Mathisen sender skriv datert 29. no
vember 1992, 6. januar 1993 og 12. januar 
1993 med krav om riksrettstiltale mot 
statsministeren og «ansvarlige statsrd
der». 
Ref. O. tid. 412 (2.2.93), og vedtatt henlagt. 
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REGJERINGEN OVERSENDT 

I. Forslag fra stortingsrepresentanter og komiteer. (Forslag oversendt av Stortinget uten 
realitetsvotering.) 

Il. Private forslag oversendt av Storting/Odelsting til utredning og uttalelse (Dok. 8-forslag). 

Sakene er under gruppe I ordnet alfabetisk etter forslagsstillerens navn, under gruppe Il kro
nologisk etter behandligsdato i Storting/Odelsting. 

(Svar på forslag oversendt Regjeringen i 1989-90 - se Dok. 3A (1989-90), Innst. S. 144 (1989-90), 
S.tid. 3352-3353 (3.5.90) og Dok. 3A (1990-91), Innst. S. 46 (1990-91), S.tid. 1275 (4.12.90). Svar på 
private forslag- se St.meld. 17 (1990-91), Innst. S. 26 (1990-91), S.tid. 740-742 (12.11.90); Innst. S. 47 
(1990-91), S. tid. 1812-1817 (17.12.90); Innst. S. 78 (1990-91), S.tid. 2283 (8.2.91).) 
(Svar på forslag oversendt Regjeringen i 1990-91 - se Dok. 3B (1990-91), Innst. S. 141 (1990-91), 
S.tid. 3394 (21.5.91) og Dok. 3A (1991-92), Innst. S. 56 (1991-92), S.tid. 1772 (9.12.91). Svar på priva
te forslag- se St.meld. 14 (1991-92), Innst. S. 55 (1991-92), S.tid. 1772 (9.12.91).) 
(Svar på forslag oversendt Regjeringen i 1991-92 - se Dok. 3B (1991-92), Innst. S. 153 (1991-92), 
S.tid. 3673 (18.5.92) og Dok. 3A (1992-93), Innst. S. 37 (1992-93), S.tid. 1575 (25.11.92). Svar på pri
vate forslag- se St.meld. 8 (1992-93), Innst. S. 87 (1992-93), S.tid. 2418 (19.1.93).) 
(Svar på forslag oversendt Regjeringen i 1992-93 - se Dok. 3B (1992-93), Innst. S. 119, S.tid. 3263-
3265 (19.4.93) og Dok. 3A (1993-94), Innst. S. 12 (1993-94), S.tid. 1524-1526 (6.12.93). Svar på private 
forslag- se St.meld. 8 (1993-94), Innst. S. 57 (1993-94), S .tid. 1895-1899 (18.1.94).) 

1989-90 

I. Forslag fra Stortingsrepresentanter: 
Fra repr.: 

- Angelsen, Peter, Dag Jostein Fjærvoll, 
Thea Knutzen og Rolf Bendiksen: «l. Det 
henstilles til Regjeringen å vurdere virke
middelbruken averfor regionene Lofoten 
og Vesterålen allerede i neste års bud
sjett. » m.m. (For fullstendig tekst se S.tid.) 
S.tid. 3434 (10.5.90). 

- Aune, Anders: «Det henstilles til Regjerin
gen om: l. Å ikke inngå nye fiskeriavtaler 
med EF som gir fiskere fra EF-land anled
ning til å fiske torsk i norsk økonomisk so
ne nord for 62. grad, så lenge fiskeressur
sene ligger på et lavmål. 2. Å sette ned en 
uavhengig kommisjon som får i oppdrag å 
klarlegge i hvilken utstrekning norske og 
sovjetiske forskeres tilrådinger er blitt 
fulgt ved fastsettelse av torskekvotene de 
siste 10-15 år, og herunder vurdere fiskeri
næringens rolle i beskatningsstrategien 
for våre fiskerier.» 
S.tid. 256 (26.10.89). 

- Aune, Anders: «Stortinget henstiller til 
Regjeringen om å ta initiativ til at det ned
settes en parlamentarisk kommisjon som 
skal utrede et felles grunnlag for en skatte-

reform. Kommisjonen skal ha en fastsatt 
frist, og alle partigrupper på Stortinget 
skal være representert.» 
S.tid. 546 (17.11.89). 

- Aune, Anders: «Stortinget ber Regjerin
gen sørge for at innstrammingene i kom
munesektoren etter Regjeringens bud
sjettforslag ikke går utover kystkommuner 
som spesielt rammes av fiskerikrisen. » 
S. tid. 549 (17 .11.89). 

- Aune, Anders pva. Bjarne Mørk Eidem, 
William Engseth, Svein Ludvigsen og Od
drunn Pettersen: «Det henstilles til Regje
ringen å pålegge eierne av Snøhvit-feltet å 
utarbeide en plan for utbygging og drift av 
feltet. Det henstilles også å vurdere om 
andre fagmiljø enn operatørene og eierne 
bør utrede mulighetene for utnyttelse av 
gassene i Snøhvit-feltet, og Troms I-områ
det for øvrig.» 
S.tid. 2819 (29.3.90). 

- Aune, Anders: «Det henstilles til Regjerin
gen å vurdere finansiell og teknologisk bi
stand overfor Savjet som kan bidra til en 
snarlig og vesentlig reduksjon av forurens
ningen fra Kola-halvøYa. En eksportga
rantiordning i forbindelse med salg av 
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norsk renseteknologi til Sovjet, kan ek
sempelvis være et virkemiddel som kan 
vurderes i en slik sammenheng.» 
S.tid. 3790~3791 (31.5.90). 

- Aune, Anders: «Det henstilles til Regjerin
gen snarest mulig å etablere et miljøfaglig 
kompetanse~/forskningssenter i Sør- Va~ 
ranger m.v.». 
S.tid. 4569 (26.9.90). 
Aunet, Per: «Stortinget ber regjeringen 
om å arbeide for at følgende forslag blir 
tatt inn i ministererklæringen som skal un
dertegnes på Bergenskonferansen i mai 
1990:» (For forslagene se S.tid. ). 
S.tid. 3178 (24.4.90). 

- Aunet, Per: «Stortinget ber regjeringen 
om å konsultere Stortinget før Norges 
holdning i framtidige forhandlinger om 
internasjonale miljøavtaler blir fastlagt.>) 
S.tid. 3178 (24.4.90). 

- Aunet, Per: «Namdalskommunane skal gå 
inn under Nordlandsreglane for utrekning 
av rammetilskott innanfor inntektssyste
met.» 
S.tid. 3366 (7 .5.90). 

- Aure, Aud~Inger, Gunnar Prestegaard og 
Leiv Blakset pva. KrF og Sp, om diverse 
tiltak mot videovold. 
S.tid. 2637 (15.3.90). 

- Bendiksen, Rolf, Peter Angelsen, Thea 
Knutzen og Dag Jostein Fjærvoll: «l. Det 
henstilles til Regjeringen å vurdere virke
middelbruken overfor regionene Lofoten 
og Vesterålen allerede i neste års bud
sjett.» m.m. (For fullstendig tekst se S.tid.) 
S.tid. 3434 (10.5.90). 

- Bjørheim, Petter: «Stortinget ber Regjerin
gen vurdere den nåværende praksis om at 
Staten og Statoil til sammen skal eie minst 
50 pst. i alle felt.» 
S.tid. 2281 (1.2.90). 

- Blakset, Leiv, Gunnar Prestegaard og 
Aud-Inger Aune pva. KrF og Sp, om diver
se tiltak mot videovold. 
S.tid. 2637 (15.3.90). 

- Blankenborg, Haakon: «Regjeringa vert 
oppmoda om å leggje fram rulleran.de til
taksplanar som ein del av arbeidet for å 
oppfylle nasjonale mål og internasjonale 
plikter på miljøområdet. Regjeringa vert 
også oppmoda om å leggje til rette for 
jamnlege «miljørevisjonar» som viser 
konkret kvar ein står i forhold til dei måla 
og tiltaka som er vedtatt.» 
S.tid. 3179 (24.4.90). 

- Blankenborg, Haakon: «Regjeringa vert 
oppmoda om, saman med partane i ar
beidslivet, å vurdera tiltak for å sikre dei 
tilsettes rettar og plikter også i forhold til 
det ytre miljø.» 
S.tid. 3179 (24.4.90). 

- Dørum, Anneliese pva. A og SV: «Regje~ 
nngen anmodes i forbindelse med Revi~ 
dert nasjonalbudsjett om å legge fram for~ 
slag om at husstander med nedbetalte lån 
i Husbanken skal få rett til bostøtte.» 
S.tid. 3389 (7.5.90). 

- Dørum, Anneliese pva. A og SV: «Regje
ringen anmodes om å i forbindelse med 
Revidert nasjonalbudsjett om å legge fram 
forslag om at bostøtte innvilges i de tilfel
ler der det innvilges etableringslån og 
etableringstilskudd.» 
S.tid. 3389 (7 .5.90). 

- Dørum, Anneliese pva. A og SV: «Regje
ringen anmodes om å foreta en undersø
kelse av hvilke konsekvenser det har fått 
at Stortinget fra 1. januar 1990 har endret 
bostøttereglene slik at husstander som selv 
har finansiert sine boliger eller som bor i 
privatfinansierte boliger mister bostøt
ten.» 
S.tid. 3389 (7.5.90). 

- Dørum, Anneliese p va. A og SV: «Regje
ringen anmodes i forbindelse med be
handlingen av statsbudsjettet for 1991 om 
å legge fram forslag om en ordning for ut
leieboliger hvor lånet kun rentebelastes 
for realrente, mot at lånet hvert år skrives 
opp etter en nærmere fastlagt indeks.» 
S.tid. 3389 (7 .5.90). 

- Dørum, Anneliese pva. A: «Regjeringen 
anmodes i forbindelse med Revidert na
sjonalbudsjett om å vurdere å øke hus
banklånets andel av anleggskostnadene 
ved ordinære oppføringslån.» 
S.tid. 3389 (7 .5.90). 

- Eidem, Bjarne Mørk, Anders Aune, Willi
am Engseth, Svein Ludvigsen og Odd
runn Pettersen: «Det henstilles til Regje~ 
ringen å pålegge eierne av Snøhvit-feltet å 
utarbeide en plan for utbygging og drift av 
feltet. Det henstilles også å vurdere om 
andre fagmiljø enn operatørene og eierne 
bør utrede mulighetene for utnyttelse av 
gassene i Snøhvit-feltet, og Troms I-områ
det for øvrig.» 
S.tid. 2819 (29.3.90). 
Engseth, William, Anders Aune, Bjarne 
Mørk Eidem, Svein Ludvigsen og Odd
runn Pettersen: «Det henstilles til Regje
ringen å pålegge eierne av Snøhvit-feltet å 
utarbeide en plan for utbygging og drift av 
feltet. Det henstilles også å vurdere om 
andre fagmiljø enn operatørene og eierne 
bør utrede mulighetene for utnyttelse av 
gassene i Snøhvit~feltet, og Troms I-områ
det for øvrig.)) 
S.tid. 2819 (29.3.90). 
Fjærvoll, Dag Jostein, pva. Peter Angel
sen, Thea Knutzen, Rolf Bendiksen og seg 
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selv: «l. Det henstilles til Regjeringen å 
vurdere virkemiddelbruken overfor regio
nene Lofoten og Vesterålen allerede i neste 
års budsjett.» m.m. (For fullstendig tekst 
se S .tid.) 
S.tid. 3434 (10.5.90). 

- Frøiland, Ranveig: «Regjeringa vert opp
moda om å arbeida for å gje fiskebåt/øra
rar opplæring som tilsvarer den fiskeriop
plæring som no vert gjeven på fiskerilina i 
vidaregåande skule.» 
S.tid. 3460 (14.5.90). 

- Halvorsen, Kristin: «Det henstilles til Re
gjeringen å utrede en omlegging av skatte
systemet slik at det bare er renter knyttet 
til bolig og utdanning som skal være fra
dragsberettiget.>> 
S.tid. 545 (17.11.89). 

- Halvorsen, Kristin: «Det henstilles til Re
gjeringen å utrede spørsmålet om å opp
rette en Statens Næringsbank med ut
gangspunkt i sammenslåing av Industri
banken og Industrifondet. I utredningen 
vurderes også forholdet mellom en slik 
bank og Distriktenes Utbyggingsfond, 
Fiskarbanken og Landbruksbanken.>> 
S.tid. 3046 (19.4.90). 

- Hanselmann, Knut pva. FrP om å henstil
le til Regjeringen å vurdere budsjett- og 
regnskapsordningen for kommunal virk· 
somhet, belastning av e-verk med kommu
nale felles utgifter og beregningen av 
vann- og kloakkavgifter. 
S.tid. 4382 (14.6.90). 

- Hauan, Ashild m.fl.: «Det henstilles til Re
gjeringen å utrede mulighetene for byg
ging av sikker flyplass på Værøy.» 
S .tid. 4520 (15.6.90). 

- Haug, Tora Aasland om diverse tiltak mot 
voldsporno i blader og video. 
S .tid. 2636-2637 (15.3.90). 

- Justiskomiteen: «Dokument nr. 8:50 for 
1988-89 pkt. IV oversendes Regjeringen til 
utredning og uttalelse.» (Tiltak for å fjerne 
fengselskøene.) 
S.tid. 2356 (8.2.90). 

- Knutzen, Thea, Peter Angelsen, Dag Jos
tein Fjærvoll og Rolf Bendiksen: «l. Det 
henstilles til Regjeringen å vurdere virke
middelbruken overfor regionene Lofoten 
og Vesterålen allerede i neste års bud
sjett.» m.m. (For fullstendig tekst se S .tid.) 
S.tid. 3434 (10.5.90). 

- Larsen, Berit Brørby pva. A og SV: «Det 
henstilles til Regjeringen om så snart som 
mulig å framlegge en oversikt over de 
planlagte kjøp av rullende materiell til 
jernbanen i perioden 1990-94.» 
S.tid. 3046 (19.4.90). 

- Larsen, Berit Brørby pva. A og SV: «Det 

henstilles til Regjeringen i samarbeid med 
skole- og arbeidskraftmyndighetene å føl
ge opp å sikre at den enkelte ungdom gis 
tilbud om arbeid eller utdanning.» 
S.tid. 3046 (19.4.90). 

- Ludvigsen, Svein, Anders Aune, Bjarne 
Mørk Eidem, William Engseth og Od
drunn Pettersen: (<Det henstilles til Regje
ringen å pålegge eierne av Snøhvit-feltet å 
utarbeide en plan for utbygging og drift av 
feltet. Det henstilles også å vurdere om 
andre fagmiljø enn operatørene og eierne 
bør utrede mulighetene for utnyttelse av 
gassene i Snøhvit-feltet, og Troms I-områ
det for øvrig.>> 
S.tid. 2819 (29 .3.90). 

- Marcussen, Jens: «Det henstilles til Regje
ringen å endre fiskeripolitikken etter føl
gende retningslinjer.» (For de enkelte 
punkter se S.tid.) 
S.tid. 2886 (3.4 .90). 

- Maribo, Steinar oversendt fra Odelstinget 
12. desember 1989: «l. Prøvetakseringen 
gjennomføres ikke. 2. Regjeringen anmo
des om å legge frem for Stortingets be
handling et nytt takseringssystem basert 
på Høyres merknader i Innst. S. 123 for 
1988-89. Forslaget skal være ledsaget av 
beregninger som viser hvordan boligbe
skatningen i praksis vil bli for boligeiere.» 
S.tid. 1794-1795 (] 9.12.89). 

- Maribo, Steinar oversendt fra Odelstinget 
15. desember 1989: «Stortinget ber Regje
ringen så snart son1 mulig legge frem en 
melding som belyse!' de forskjellige sider 
av dagens bilbeskatningsregler for næ
ringsdrivende og andre som disponerer 
yrkes bil.» 
S.tid. 1795 (19.12.89). 

- Mauritzen, Sverre: «Det henstilles til Re
gjeringen å utarbeide forslag om modeller 
for økt samordning mellom sosialkontor, 
trygdekontor og arbeidskontor som kan 
gjøres permanente og landsomfattende.» 
S .tid. 3445 (10.5.90). 

- Meland, Eilef A.: «Det henstilles til Regje
ringen om snarest å legge fram forslag om 
tiltak mot skatte- og avgiftsunndragelser. 
Det bør bl.a. legges vekt på iverksetting av 
en informasjonskampanje, øke kapasite
ten på den stedlige kontroll ved fylkes
skattekontorene, forbedre sanksjonene for 
å øke konsekvenser av å bli tatt, en gjen
nomgående forenkling av momssystemet 
må fremskyndes.» 
S.tid. 2715-2716 (22.3.90). 

- Myrvoll, Inge: «Stortinget ber Regjeringen 
medvirke til at det foretas en ny vurdering 
av trasevalg for E-18 i Nordre Vestfold 
hvor Kombinasjonslinjen ses i forhold til 
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både nåværende trase og Østalternativet.>> 
S .tid. 1608 (8.12.89). 

- Pedersen, Inger pva. A og SV: «Stortinget 
ber Regjeringa om at 2. byggetrinn av Sta
tens Fagskole for fiskeindustri i Vardø vert 
starta opp.» 
S.tid. 4150 (12.6.90). 

- Pedersen, Inger pva. A og SV: «Stortinget 
ber departementet vurdera å setta ned 
kravet til eigenkapital ved statsgaranterte 
fiskelån til oppdrettsanlegg i Finnmark og 
Nord-Troms.» 
S.tid. 4150 (12.6.90). 

- Pedersen, Inger pva. A og SV: «Stortinget 
ber Regjeringa om at det samiske teatret 
Beaivas får status som permanent region
teater.» 
S .tid. 4150 (12.6.90). 

- Pedersen, Inger pva. A og SV: «Regjerin
gen bes vurdere en omlegging av toppfi
nansiering og utvidet bruk av investe
ringstilskott etter DU-modellen gjennom 
Statens Fiskarbank som en forsøksord
ning.>> 
S.tid. 4150 (12.6.90). 

- Pedersen, Inger pva. A: «Regjeringen bes 
fremme forslag om en plan for reduksjon 
av gjeldsbelastningen for kommunene i 
Finnmark og for Finnmark fylkeskommu-
ne.>> 
S.tid. 4150 (12.6.90). 

- Pettersen, Oddrunn, Anders Aune, Bjarne 
Mørk Eidem, William Engseth og Svein 
Ludvigsen: «Det henstilles til Regjeringen 
å pålegge eierne av Snøhvit-feltet å utar
beide en plan for utbygging og drift av fel
tet. Det henstilles også å vurdere om andre 
fagmiljø enn operatørene og eierne bør ut
rede mulighetene for utnyttelse av gasse
ne i Snøhvit-feltet, og Troms I-området for 
øvrig.>> 
S .tid. 2819 (29.3.90). 

- Prestegaard, Gunnar, Aud-Inger Aure og 
Leiv Blakset pva. KrF og Sp, om diverse 
tiltak mot videovold. 
S .tid. 2637 (15.3 .90). 

- Rønningen, Børre: «Stortinget oppmodar 
Regjeringa om å vurdere å legge fram ein 
proposisjon, der det utgreiast nærare om 
mulegheitene for ei ny fyrsteheims låne
ordning i Husbanken spesielt for ungdom 
under 30 år, men og for andre med vanskar 
på bustadmarknaden.» 
S .tid. 966 (28.11.89). 

- Rønningen, Børre: «Ein oppmodar Regje
ringa om å vurdere ei utsetjing av tids
punktet for bemanningsreduksjon ved Ar
beidsformidlinga i samband med salde
ringsproposisjonen.» 
S.tid. 966 (28.11.89). 

- Rønningen, Børre pva. SV: «Stortinget ber 
Regjeringen om at det etableres et nasjo
nalt distriktskvinnesenter i Alta.» 
S.tid. 4150 (12.6.90). 

- Rønningen, Børre pva. SV: «Stortinget ber 
Regjeringen om å etablere et omstillings
fond for reindriftsnæringa på 50 mill. kro-
ner.» 
S.tid. 4150 (12.6.90). 

- Rønningen, Børre pva. SV: «Stortinget an
moder om at det opprettes eit eige Direkto
rat for Nordkalotthandel i Kirkenes.» 
S.tid. 4150 (12.6 .90). 

- Rønningen, Børre pva. SV: «Stortinget ber 
Regjeringa vurdere BO-ukers-regelen for 
arbeidsledighetstrygd, med bakgrunn i 
den store auken i langtidsledige, då dette 
vil ha stor inn verknad på sosialbudsjettet i 
kommunane.>> 
S.tid. 4381 (14.6.90). 

- Rønningen, Børre pva. SV: «Stortinget ber 
Regjeringa utarbeide ein 3-årsplan for 
nedskriving av kommunegjelda for kom
munane i Finnmark og Nord-Troms, med 
sikte på å kome ned mot landsgjennom
snittet. I denne planen må kommunane 
forplikte seg til å nytte 50 pst. av gjeldssa
neringa i næringsutviklingstiltak i regio
nane, t.d. gjennom oppbygging av regio
nale utviklingsselskap.» 
S.tid. 4381 (14.6.90). 

- Røyseland, Borghild: «Det henstilles til 
Regjeringen å utrede muligheten for prø
veprosjekt med intercitytrafikk og/eller re
duserte takster for persontrafikk med tog i 
tilknytning til våre største byer, slik det er 
aktuelt for strekningen Oslo--Drammen.» 
S.tid. 2297 (6.2.90). 

- Røyseland, Borghild: «Det henstilles spe
sielt om at det blir vurdert prøveprosjekt 
med reduserte takster og økt frekvens på 
strekningen Sandnes-Stavanger og redu
serte takster for persontrafikk på tog mel
lom Egersund og Stavanger.» 
S.tid. 2297 (6.2.90). 

- Sjøfarts- og fiskerikomiteen: «Det henstil
les til Regjeringen å utrede en ordning 
med statlig toppfinansiering for fiskeflå
ten.» 
S .tid. 2885 (3.4.90). 

- Sjøfarts- og fiskerikomiteen: «Det henstil
les til Regjeringen å utrede sosiale ordnin
ger for fiskere som gir samme sosiale sik
kerhet for fiskerfamilier som for andre 
grupper.>> 
S .tid. 2885 (3.4.90). 

- Sjøfarts- og fiskerikomiteen: «Det henstil
les til Regjeringen å utrede tiltak for å øke 
kvaliteten på norske fiskeprodukter.» 
S.tid. 2885 (3.4.90). 
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- Sjøfarts- og fiskerikomiteen: «Det henstil
les til Regjeringen å vurdere mulighetene 
for en nedtrappingsplan for arbeidsgiver
avgiften i Finnmark, Troms og Nordland, 
og en videre differensiering av avgiften.» 
S.tid. 2885 (3.4.90). 

- Sjøfarts- og fiskerikomiteen: «Det henstil
les til Regjeringen å vurdere muligheten 
for en nedtrappingsplan for avgiften på 
elektrisk kraft i Finnmark, Troms og 
Nordland, og en videre differensiering av 
avgiften.>> 
S.tid. 2885 (3.4.90). 

- Solheim, Erik: «Det henstilles til Regjerin
gen å ta initiativ til en alleuropeisk konfe
ranse om utviklingen i Europa, hvor bl.a. 
den franske presidentens forslag om en 
europeisk konføderasjon tas opp til drøf
ting.» 
S.tid. 2036 (4.1.90). 

- Torsvik, Solveig: «Stortinget henstiller til 
Regjeringen å utarbeide retningslinjer for 
bruk av gjeldssanering, gjeldsfastfrysing 
og refinansiering for å sikre grunnstam
men i fiskeflåten og fiskeindustrien gjen
nom den forestående periode med opp
bygging av bestandene i torskefiskeriene. 
Tiltakene forutsettes å inngå i en samlet 
tiltakspakke som legges fram for Stortin
get så snart som mulig.» 
S.tid. 547 (17.11.89). 

- Ytterhorn, Inger-Marie (John Alvheim) 
oversendt fra Odelstinget 5. desember 
1989: «Stortinget ber Regjeringen endre 
reglene i folketrygden dit hen, at det klart 
fremgår at asylsøkere, flyktninger med fa
miliemedlemmer først er å anse som med
lemmer av folketrygden fra det tidspunkt 
de får oppholdstillatelse i Norge.>> 
S.tid. 1791-1793 (19.12.89). 

Il. Private forslag: 
- Forslag fra Carl I Hagen pva. FrP. om til

tak mot hverdagskriminalitet og voldskri
minalitet. (Pkt. 4 om en handlingsplan 
mot voldskriminalitet.) 
Dok 8:50 (1988-89), ref. S.tid. 564, Innst. S. 
83, S.tid. 2334-2356 (8.2.90). 

- Forslag fra Jan Erik Fåne om å be Regje
ringen fremme forslag om at private lokal
fjernsyn kan sende og produsere reklame. 
(Spørsmålet om reklamefinansiert TV2.) 
Dok. 8:2, ref. S.tid. 564, Innst. S. 88, S.tid. 
2413-2434 (15.2.90). 

- Forslag fra Jørgen Kosmo om utvidelse av 
adgangen til gjenopptakelse av straffesa
ker og opprettelse av en klagerett. 
Dok. 8:11, ref. S.tid. 2136, Innst. S. 110, 
S .tid. 2641- 2642 (20.3.90). 

- Forslag fra Reidar Johansen om oppkjøp 
av fisk til kystflåten og fiskeforedlingsin
dustrien. (Oppkjøp av Sovjets kvote og 
oppkjøp av fisk fra Færøyene, Island og 
Canada.) 
Dok. 8:19, ref. S.tid. 2396, Innst. S. 118, 
S.tid. 2821- 2876 (3.4.90). 

- Forslag fra Per Aunet og Inger Dag Steen 
om dyrevern. 
Dok. 8:34, ref. S.tid. 2637, Innst. S. 140, 
S.tid. 3300-3303 (27 .4.90). 

- Forslag fra Theo Koritzinsky og Wenche 
Lyngholm om å be Regjeringen legge 
spørsmålet om hvem som skal ha forhand
lingsansvaret for undervisningspersona
let fram for Stortinget. 
Dok. 8:12, ref. S.tid. 2241, Innst. S. 202, 
S.tid. 3874-3878 (5.6.90). 

- Forslag fra John Alvheim og Inger Marie 
Ytterhom om lov om endring i lov av 6. ju
li 1957 nr. 26om samordning av pensjons
og trygdeytelser. (Lovforslag utarbeidet 
Aksjonskomiteen for offentlig ansattes 
pensjonsrettigheter; samordning i forbin
delse med enkepensjon der begge ektefel
ler har opptjent tilleggspensjon i folke
trygden; Bjøraanesset-saken.) 
Dok. 8:24, ref. O.tid. 75, lnnst. O. 60, O.tid. 
304-320 (5.6.90). 

- Forslag fra Jens Marcussen om enkelte 
endringer innen organiseringen av Skips
kontrollen. (Opprettholdelse av stasjonene 
i Porsgrunn og Ålesund; stasjonering av 
personell i Narvik.) 
Dok. 8:40, ref. S.tid. 3390, Innst. S. 237, 
S.tid. 4079-4110 (11 .6.90). 

- Forslag fra Svein Alsaker, Aud-Inger Aure 
og John '!\reit om endring av vegtrafikklo
vens§ 22om alkoholpåvirkning av motor
vognførere. (Promillegrense på 0.) 
Dok. 8:31, ref. O.tid. 96, Innst. O. 70, O.tid. 
401-403 (11.6.90). 

- Forslag fra Oscar D. Hillgaar om å be Re
gjeringen basere opplegget for jordbruks
forhandlingene på en overgang til en di
striktspolitikk med næringsnøytrale over
føringer. 
Dok. 8:44, ref. S.tid. 3793, Innst. S. 259, 
S.tid. 4431-4454 {14.6.90). 
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1990-91 

I. Forslag fra Stortingsrepresentanter: 
Fra repr.: 

- A, KrF og Sp: «Det henstilles til RegJerin
gen å utrede en selvfinansierende ordning 
for bensin og autodiesel, og mulighetene 
for ytterligere utjamning av dri?Jstoffpri-
sene.» 
S.tid. 1990, 1991 (20.12.90). 

- Alsaker, Svein: «Det henstilles til Regje
ringen å styrke Tollvesenet og politiet med 
sikte på økt kontroll og etterforskning ret
tet mot innsmugling og illegal omsetning 
av alkohol. Det henstilles videre til Regje
ringen å vurdere behovet for opprettelse 
av egne avdelinger for slike saker ved de 
større politiembetene i landet.» 
S.tid. 2682 (12.3.91). 

- Alvheim, John: «Stortinget ber Regjerin
gen utrede konsekvensene av å sette laves
te pensjonsutbetaling fra folketrygden til
nærmet lik ltr. 1 på statens regulativ, sam
tidig som man både skattemessig og på 
andre områder tar sikte på å behandle 
denne gruppe mest mulig likt den vanlige 
inntektsmottaker. Utredningen bes gitt 
Stortinget i form av en melding, i god tid 
før neste trygdeoppgjør i 1992». 
S.tid. 3686 (4.6.91). 

- Alvheim, John oversendt fra Odelstinget 
4.6.1991: «Det henstilles til Regjeringen å 
fremme forslag til økning av gravferds
hjelpen i statsbudsjettet for 1992.>> 
S.tid. 4061 (13.6.91). 
(Jf. Ot.prp. 41.) 

- Angelsen, Peter og Dag Jostein Fjærvoll: 
«Stortinget ber Regjeringen utarbeide en 
plan for bedre overvåkning av algefore
komster langs kysten av Nord-Norge. Pla
nen legges fram for Stortinget i forbindel
se med statsbudsjettet for 1992.» 
S.tid. 4135 (14.6.91). 

- Aune, Anders: «Det henstilles til Regjerin
gen å følge Finnmark Fiskarlags forslag 
til regulering av fisket for 1991.>> 
S.tid. 407 (19.10.90). 

- Aune, Anders: «Det henstilles til Regjerin
gen å utarbeide en målsetting for tiltaksso
nen i Finnmark og Nord-Troms, der det 
også skisseres hvordan de aktuelle tiltak 
skal bygges ut i årene framover.» 
S.tid. 937 (29.11.90). 

- Aune, Anders: «Det henstilles til Regjerin
gen om å utrede en offentlig organisert 
forsikringsordning, for eksempel gjen
nom Folketrygden, for voldsofre og voldso
fres etterlatte. 
S.tid. 2265 (7 .2.91). 

- Aune, Anders: «Det henstilles til Regjerin
gen om å ta et initiativ til å få opprettet et 
landsomfattende støtteapparat for voldso
fre og voldsofres etterlatte. 
S.tid. 2265 (7.2.91). 

- Aune, Anders oversendt fra Odelstinget 
21. februar 1991: «Det henstilles til Hegje
ringen om nødvendig å treffe tiltak som 
styrker soliditeten til kredittinstitusjoner 
av typen Den Norske Hypotekforening, 
slik at lånekundenes medlemsansvar ikke 
blir gjort gjeldende.» 
S.tid. 2615 (7.3.91). 

- Aunet, Per pva. SV: «Stortinget henstiller 
til Regjeringen å fremme forslag til ny or
ganisering av samferdselsmyndighetene, 
herunder direktorater og vegkontorer i fyl
kene, slik at hensynet til miljø og satsing 
på kollektivtransport kan ivaretas i til
strekkelig grad.» 
S.tid. 2972 (11.4.91). 

- Aunet, Per pva. SV: «Det henstilles til Re
gjeringen aktivt å arbeide for at Antarktis 
opprettes som verneområde under FN-ad
ministrasjon.» 
S.tid. 297~ (11.4.91). 

- Berge, Syver, Børre Rønningen, Inge 
Staldvik og Britt Harkestad: «Stortinget 
ber Regjeringen innhente betenkninger 
om hvorvidt Grunnlovens paragraf 93 vil 
komme til anvendelse ved en avtale om et 
europeisk økonomisk samarbeidsområde 
(EØS).» 
S.tid. 1698 (12.12.90). 
Brunæs, Ole Johs. pva. H og FrP oversendt 
fra Odelstinget 29.4.1991: «Stortinget ber 
Regjeringen vurdere erfaringene med lov 
av 2. juni 1989 nr. 27om omsetning av al
koholholdig drikk m.v.» 
S.tid. 3250-3251 (7 .5.91). 

- Finanskomiteen: «Det henstilles til Regje
ringen å legge frem en stortingsmelding 
om utviklingen av et heldags skoletilbud 
og om utvidelse av skoletilbudet bl.a. ved 
en gradvis senking av alderen for skoles
tart til 6 år. Meldingen legges frem i løpet 
av 1991.» 
S.tid. 2000 (20.12.90). 

- Finanskomiteen: <~Det henstilles til Regje
ringen å gi en samlet framstilling av Kor
vald-utvalgets innstilling i Revidert nasjo
nalbudsjett for 1991, for derigjennom å se 
nærmere på de frivillige organisasjonenes 
rolle.» 
S.tid. 2000 (20.12.90). 

- Finanskomiteen: «Det henstilles til Regje
ringen om å etablere en låneordning uten 
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rentestøtte i Husbanken for energiøkono
misering i bygg. Det fastsettes en ramme 
for ordningen på 100 mill. kroner som om
disponeres fra Husbank Il-ordningen.» 
S.tid. 2000 (20.12.90). 

- Finanskomiteen oversendt fra Odelstinget 
17. juni 1991: «Det henstilles til Regjerin
gen å utrede en ordning for pensjonsspa
ring i bank som eventuelt kan gjøres gjel
dende fra l. januar 1992. Regelverket som 
gjelder formelle krav til utformingen av 
pensjonssparing og informasjonsplikten 
til kundene, må være den samme for bank 
og forsikring.» 
S.tid. 4366 (20.6 .91). 
(Jf. Ot.prp. 35.) 

- Fjærvoll, Dag Jostein og Peter Angelsen: 
«Stortinget ber Regjeringen utarbeide en 
plan for bedre overvåkning av algefore
komster langs kysten av Nord-Norge. Pla
nen legges fram for Stortinget i forbindel
se med statsbudsjettet for 1992.» 
S.tid. 4135 (14.6.91). 

- Fr P: «Det henstilles til Regjeringen å ta 
initiativ til et utenriksministermøte med 
Island, Danmark og Sverige med sikte på 
et felles initiativ med opprettelse av diplo
matiske forbindelser med Estland, Latvia 
og Litauen som målsetting.>> 
S .tid. 2205 (4.2.91). 

- Fr P: «Det henstilles til Regjeringen å ta 
initiativ til et utenriksministermøte med 
medlemslandene i Nordisk Råd med sikte 
på en felles invitasjon til en internasjonal 
konferanse for å drøfte situasjonen i de 
baltiske land og fremgangsmåter for å 
oppnå fredelig løsning på problemene 
som følger av Sovjetunionens bruk av 
makt.» 
S.tid. 2205 (4.2.91). 

- FrP: «Det henstilles til Regjeringen uten 
opphold å opprette norske informasjons
og kontaktkontorer i hovedstedene i Est
land, Latvia og Litauen.» 
S.tid. 2205 (4.2.91). 

- Gjørv, Inger Lise: «Det henstilles til Regje
ringen å ajourføre ilandføringsalternati
vet Lauvøya dersom liten løsning, dvs. et 
metanolanlegg, blir den konklusjon Re
gjeringen legger fram for Stortinget.» 
S.tid. 3345 (14.5.91). 

- Halvorsen, Kristin pva. SV: <<Stortinget 
ber Regjeringen legge fram en melding om 
fordelingsvirkningene av kommunale av
gifter, gebyrer og egenbetalinger som sær
lig belyser konsekvensene for lavinntekts
gruppene og barnefamiliene.» 
S.tid. 937 (29.11.90). 

- Halvorsen, Kristin pva. SV: «Stortinget 
ber Regjeringen om å fremme endringer i 

oljebeskatningen som effektivt skattlegger 
den ekstrafortjeneste som er oppstått på 
grunn av ekstraordinært høye oljepriser.» 
S.tid. 937 (29.11.90). 

- Halvorsen, Kristin pva. SV: «Stortinget 
ber Regjeringen om å legge fram fusjons
søknaden fra UNI-Storebrand for Stortin
get til behandling.» 
S.tid. 937 (29.11.90). 

- Hal,Jorsen, Kristin pva. SV: «Det henstil
les til Regjeringen å utrede en omlegging 
av skllttesystemet slik at det bare er renter 
knyttet til bolig og utdanning som skal væ
re fradragsberettiget.» 
S.tid. 937-938 (29.11.90). 

- Halvorsen, Kristin pva. SV: «Stortinget 
ber Regjeringen om å legge fram forslag 
til skjerpet skattlegging av bilgodtgjørelse, 
bompenger betalt av arbeidsgiver og økt 
fordelsbeskatning for dyre firmabiler.» 
S.tid. 938 (29.11.90). 

- Halvorsen, Kristin, på vegne av Sosialis
tisk Venstreparti og Fremskrittspartiet, 
oversendt fra Odelstinget 21. februar 1991: 
«Stortinget ber Regjeringen om å revurde
re de norske egenkapitalkrav overfor 
bankvesenet.» 
S .tid. 2614-2615 (7.3.91). 

- Harkestad, Britt, Børre Rønningen, Inge 
Staldvik og Syver Berge: «Stortinget ber 
Regjeringen innhente betenkninger om 
hvorvidt Grunnlovens paragraf 93 vil 
komme til anvendelse ved en avtale om et 
europeisk økonomisk samarbeidsområde 
(EØS).» 
S.tid. 1698 (12.12.90). 

- Holten, Odd: «Det henstilles til Regjerin
gen å fremlegge en konkret handlingsplan 
med tiltak for å følge opp znålsettingen om 
25 pst. reduksjon i alkoholforbruket innen 
år 2000. Planen må være retningsgivende 
også for kommunenes alkoholpolitikk.» 
S.tid. 426 (23.10.90). 

- Holten, Odd: «Det henstilles til Regjerin
gen å utrede en ordning med merking av 
øl-, vin- og brennevinsflaskene med advar
sel om skadevirkningene rusmiddelbruk 
medfører.» 
S.tid. 426 (23.10.90). 

- Holten, Odd pva. KrF og Sp: «Regjeringen 
bes fremme forslag til endring av ordnin
gen med «Arbeid for trygd» slik at utbeta
lingen pr. mnd. for slikt arbeid blir 10 pst. 
høyere enn arbeidsledighetstrygden, dog 
begrenset oppad til 11 700 kroner pr. må
ned.» 
S.tid. 4442 (20.6.91). 

- Holten, Odd pva. KrF og Sp: «Regjeringen 
bes utarbeide et opplegg til en holdnings
kampanje om kjøp og bruk av norske va-
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rer. Norskproduserte varer må gjøres lett 
identifiserbare for forbrukerne.» 
S.tid. 4442 (20.6.91). 

- Houg, Tora Aasland: «Det henstilles til 
Regjeringen å vurdere hvordan reduksjo
ner i arbeidsgiveravgiften kan brukes 
som virkemiddel, spesielt i forhold til små 
og mellomstore bedrifter.» 
S.tid. 3241 (7 .5.91). 

- Houg, Tora Aasland: «Det henstilles til 
Regjeringen å gjøre energieffektivisering 
til nytt industrielt satsingsområde.» 
S.tid. 3241 (7 .5.91). 

- Houg, Tora Aasland: «Stortinget ber Re
gjeringen med øyeblikkelig virkning styr
ke det offentlige virkemiddelapparat med 
3 milliarder kr. Dette for å tilføre spesielt 
små og mellomstore bedrifter risikokapi
tal for omstilling, utvikling og etablering. 
Disse midler bør også benyttes for å øke 
lånerammene i det offentlige virkemiddel
apparat.» 
S .tid. 3241 (7 .5.91). 

- Houg, Tora Aas land pva. SV: «Det henstil
les til Regjeringen å legge fram forslag om 
målsettinger som innebærer ytterligere re
duksjon av C02-utslipp på nivå med mål
settinger i EF-land som Nederland, Dan
mark og Tyskland.» 
S .tid. 3446 (24.5.91). 

- Houg, Tora Aasland pva. SV: «Stortinget 
ber Regjeringen sørge for at Statkraft 
medvirker til å etablere avtaler som sikrer 
Hedmark Energi AlS og Oppland energi
verk den økonomien de trenger for å drive 
forsvarlig.» 
S .tid. 4294 (19.6.91). 
Høyre: «Det henstilles til Regjeringen å 
innføre en bonusordning for låntagere som 
ønsker raskere nedbetaling av sine studie
lån i Statens lånekasse.» 
S .tid. 1782 (13.12.90). 

- Høyre: «Det henstilles til Regjeringen å ta 
kontakt med land som bidrar til den fler
nasjonale styrke i Golfen, for å kartlegge 
behov for ytterligere norsk støtte til å gjen
nomføre FN s sikkerhetsråds resolusjon 
678. Stortinget forutsetter at Regjeringen 
raskt fremmer forslag om slik støtte.» 
S.tid. 2205 (4.2 .91). 

- Haarstad, Ragnhild Queseth pva. Sp og 
SV oversendt fra Odelstinget 30. april 
1991: «Stortinget ber Regjeringen fremme 
forslag om en frivillig førtidspensjonering 
for arbeidstakere som etter fylte 60 år har 
vært arbeidsledig i 80 uker eller mer.» 
S .tid. 3251-3252 (7.5.91). 
(Jf. Ot.prp. 23.) 

- Haarstad, Ragnhild Queseth pva. Sp og 
SV oversendt fra Odelstinget 30. april 
1991: «Stortinget ber Regjeringen fremme 

forslag om at arbeidstakere under 25 år 
skal gis et tilbud om arbeid eller utdan
ning.» 
S.tid. 3251-3252 (7 .5.91). 
(Jf. Ot.prp. 23.) 

- Jakobsen, Johan J. pva. Sp oversendt fra 
Odelstinget 21. mars 1991: «Det henstilles 
til Regjeringen å komme med forslag til 
rettsregler for samboere i forbindelse med 
oppfølgingen av Husstandsfellesskapsut
valgets innstilling.« S.tid. 3082 (23.4.91). 
(Jf. Dok. 8:50 (1989-90).) 

- Jensrud, Trond: «Stortinget henstiller til 
Regjeringen å utarbeide retningslinjer for 
tildeling av økonomisk støtte, som sikrer 
en satsing på barn og ungdom ved flest 
mulig kulturinstitusjoner.» 
S.tid. 2885 (9.4.91). 

- Johansen, Reidar: «Det henstilles til Re
gjeringa å stoppe alle tiltak i fiskerinærin
ga som kan legge forholdene til rette for 
omsettelige fiskekvoter». 
S .tid. 171 (12.10.90). 

- Johansen, Reidar pva. SV om at Stortinget 
ber Regjeringa ved utforminga av regule
ringene av loddefisket vurderer nærmere 
angitte retningslinjer. 
S.tid. 1191 (3.12.90). 

- Johansen, Reidar pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 13. juni 1991: «Det henstilles 
til Regjeringen innen l . januar 1992 legge 
fram en plan for nedtrapping av antibioti
ka og annen medisinbruk i fiskeoppdrett
snæringa. Nedtrappingsplanen bør ha en 
ramme på ca. 2 år. I tråd med denne pla
nen bør det utarbeides maksimumsgren
ser for bruk av antibiotika og annen medi
sin i næringa.» 
S.tid. 4365-4366 (20.6.91). 
(Jf. Ot.prp. 55.) 

- Johansen, Reidar pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 13. juni 1991: «Det henstilles 
til Regjeringen å forby innblanding av an
tibiotika i foret i fiskeoppdrettsanlegge-
ne.)) 
S.tid. 4366 (20.6.91). 
(Jf. Ot.prp. 55.) 

- Johansen, Reidar pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 13. juni 1991: «Det henstilles 
til Regjeringen å påby utstyr for oppsam
ling av for på fiskeoppdrettsanlegg i spesi
elt miljøutsatte områder.» 
S.tid. 4366 (20.6.91). 
(Jf. Ot.prp. 55.) 

- Johansen, Reidar pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 13. juni 1991: «Det henstilles 
til Regjeringen å påby utstyr for oppsam
ling av medisinrester på fiskeoppdrettsan
legg.» 
S.tid. 4366 (20.6.91). 
(Jf. Ot.prp. 55.) 
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- Johansen, Reidar pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 13. juni 1991: «Det henstilles 
til Regjeringen å videreføre arbeidet med 
å kartlegge sammenhenger mellom vill
og oppdrettsfisk når det gjelder faren for 
arvestoffendringer i populasjoner og ut
bredelsen/frekvensen av dette, og resis
tensfare og smittefare overfor villfisk.» 
S.tid. 4366 (20.6.91). 
(Jf. Ot.prp. 55.) 

- Johansen, Reidar pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 13. juni 1991: «Det henstilles 
til Regjeringen å utrede miljøforhold, sjuk
domsfare, rømningsfare m.v. ved landba
serte fiskeoppdrettsanlegg sett i forhold til 
sjø- anlegg. 
S.tid. 4366 (20.6.91). 
(Jf. Ot.prp. 55.) 

- Jørgensen, Ragna Berget: «Det henstilles 
til Regjeringen om at det årlig - over en 
kort periode- blir bevilget midler over Næ
ringsdepartementets budsjett til videre ut
vikling av spesial produkter ved Rana Gru
ber A/S.» 
S.tid. 4248 (18.6.91). 

- Knutsen, Thea pva. H og FrP oversendt fra 
Odelstinget 4.6.91: «Det henstilles til Re
gjeringen å legge frem flere forslag fra 
NOU 1990:17 Uførepensjon, i en prioritert 
rekkefølge i forbindelse med bebudet 
stortingsmelding.>> 
S.tid. 4061 (13.6.91). 
(Jf. Ot.prp. 62.) 

- Kommunal- og miljøvernkomiteen: «Re
gjeringen anmodes om å utarbeide en 
prinsippmelding om reformarbeidet i lo
kalforvaltningen, konferer komiteens 
merknader i Innst. S. 249 for 1989-90 og 
Budsjett-innst. S. 5 for 1990-91.» 
S.tid. 1570 (10.12.90). 

- Koritzinsky, Theo pva. SV: «Stortinget ber 
Regjeringen utlyse konsesjon for TV2 med 
hel eller delvis finansiering ved abonne
mentsavgift slik at TV2-selskapet koder 
sendingene for dekoding mot betaling hos 
abonnentene. Betalingen forutsettes helt 
eller delvis å dekke de forventede rekla
meinntekter for TV2 slik at abonnements
avgiften blir på ca. 2-5 kroner pr. husstand 
pr. døgn.» 
S.tid. 677-697 (20.11.90). 

- Koritzin.sky, Theo og Wenche Lyngholm: 
«Det henstilles til Regjeringen å foreslå 
midler til å gjennomføre en rabattordning 
for innkjøp av lærebøker til grunnskolen 
etter samme retningslinjer som i 1988 og 
1989». 
S.tid. 3000 (16.4.91). 

- KrF, A og Sp: «Det henstilles til Regjerin
gen å utrede en selvfinansierende ordning 

for bensin og autodiesel, og mulighetene 
for ytterligere utjamning av drivstoffpri
sene.» 
S.tid. 1990, 1991 (20.12.90). 

- Lie, Lars Gunnar pva. KrF oversendt fra 
Odelstinget 17. juni 1991: «Stortinget hen
stiller til Regjeringen om i forbindelse 
med budsjettet for 1992 å utrede og frem
me forslag om en ordning med hushold
ningsfradrag for alle aleneboende enslige 
tilsvarende fradrag på kr. 5000 i skatt. I 
samsvar med KrFs merknader i denne 
innstilling vurderes ordningen behovsprø
vet eller at et tilsvarende høyere beløp kan 
trekkes fra i inntekten. Ordningen må ut
formes med nødvendig vekt på kontroll
messig oppfølging.» 
S.tid. 4370 (20.6.91). 
(Jf. Ot.prp. 35.) 

- Lunde, Kjellbjørg: «Stortinget ber regje
ringa om å klargjøre overfor kommunene 
at Lov om barnevern skal praktiseres som 
en rettighetslov, der plikten til å foreta un
dersøkelser blir presisert.» 
S.tid. 496-497 (8.11.90). 

- Lunde, Kjellbjørg: «Stortinget ber regje
ringa pålegge fylkesmennene å føre en 
mer aktiv kontroll med at Lov om barne
vern blir fulgt.» 
S.tid. 497 (8.11.90). 

- Lunde, Kjellbjørg pva. SV: «Stortinget ber 
regjeringen arbeide for en EØS-avtale der 
Norge får varige unntak fra EFs regelverk 
på viktige områder. Særlig viktig er det å 
opprettholde retten til å beholde og innfø
re nye høyere standarder for helse, sikker
het og miljø.>> 
S.tid. 668 (15.11.90). 

- Lunde, Kjellbjørg p va. SV: «Stortinget ber 
regjeringen arbeide for en EØS-avtale som 
gir Norge rett til å ha konsesjonsbestem
melser som kan brukes til å gi norske in
teresser fortrinn framfor utenlandske in
teresser. Norge må opprettholde taket på 
utenlandsk eierandel i norske finansinsti
tusjoner.» 
S.tid. 668 (15.11.90). 

- Lunde, Kjellbjørg pva. SV: «Stortinget ber 
regjeringen arbeide for en EØS-avtale der 
varehandelen mellom EFTA og EF utvikles 
gjennom et utvidet frihandelsområde, ikke 
en tollunion.» 
S.tid. 668 (15.11.90). 

- Lunde, Kjellbjørg pva. SV: «Norge må ba
sere sitt forhold til EF og tilpasningspoli
tikken til EFs indre marked på at Norge 
ikke er medlem i EF. En EØS-avtale må 
derfor være et alternativ til medlemskap i 
EF på den måten at Norge i et framtidig 
EØS opprettholder retten til å utforme lo-



- 491- Regjeringen oversendt 

ver og regler uavhengig av EFs felles re
gelverk.» 
S .tid. 668 (15.11.90). 

- Lyngholm, Wenche og Theo Koritzinsky: 
«Det henstilles til Regjeringen å foreslå 
midler til å gjennomføre en rabattordning 
for innkjøp av lærebøker til grunnskolen 
etter samme retningslinjer som i 1988 og 
1989». 
S.tid. 3000 (16.4.91). 

- Marcussen, Jens pva. FrP, SV, KrF og Sp: 
«Stortinget henstiller til Regjeringen at 
den vurderer et midlertidig, helt eller del
vis, fritak for arbeidsgiveravgift for skip 
registrert i NOR fra l. januar 1992. Dette 
fritaket må kobles til krav om sikkerhet, 
miljø og norsk avtale- og regelverk.» 
S.tid. 4027 (12 .6.91). 

- Maribo, Steinar pva. FrP oversendt fra 
Odelstinget 17. desember 1990: «Det hen
stilles til Regjeringen å vurdere mulighe
ten av å opprette et nytt sentralskattekon
tor innenfor eksisterende budsjettrammer 
ved innsparing på andre områder, bl.a. ved 
å endre ligningsloven slik at antall lig
ningskontorer kan reduseres, samt sam
ordning mellom kommunekasserernes og 
ligningskontorenes oppgaver.>> 
S.tid. 1907 (20.12.90). 

- Mauritzen, Sverre pva. H og FrP: «Stortin
get ber Regjeringen vurdere alternative 
boligformer for utleie og selveiermodeller 
med spareelement, herunder NBBLs ut
redning om såkalte lavinnskuddsboliger.» 
S .tid. 1570 (10.12.90). 

- Mauritzen, Sverre pva. H og FrP: Stortin
get anmoder Regjeringen om å utarbeide 
et opplegg for økt privat arbeidsformid
ling i samsvar med gitt lovhjemmel.» 
S .tid. 1570 (10.12.90). 

- Mauritzen, Sverre pva. H: «Stortinget ber 
Regjeringen følge opp det igangsatte ar
beidet med sikte på en omlegging av sta
tens lønnsgarantiordning ved konkurs 
m.v. , jf. Nasjonalbudsjettet 1991.>> 
S.tid. 1570 (10.12.90). 

- Mauritzen, Sverre pva. H : «Stortinget ber 
Regjeringen foreta en evaluering av mobi
liteten i arbeidsmarkedet med sikte på å 
klarlegge et eventuelt behov for å foreta 
endringer i regelverk og virkemiddelappa
rat.» 
S.tid. 1570 (10.12 .90). 

- Meland, Eilef A. pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 17. juni 1991: «Det henstilles 
til Regjeringen å fremme forslag om sel
skapsligning for ansvarlige selskaper, 
kommandittselskaper m. v. » 

S .tid. 4369-4370 (20.6.91). 
(Jf. Ot.prp. 35 og 70.) 

- Meland, Eilef A. pva. SV oversendt fra 
Odelstinget l 7. juni 1991: «Det henstilles 
til Regjeringen om å utrede nærmere en 
avsetningsordning for å fremme forsk
nings- og utviklingsarbeid spesielt i mind
re produksjonsbedrifter. Avsetningsad
gangen skal være tidsbegrenset, enkel å 
praktisere og lett å kontrollere.» 
S.tid. 4369-4370 (20.6.91). 
(Jf. Ot.prp. 35 og 70.) 

- Meland, Eilef A. pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 17. juni 1991: «Det henstilles 
til Regjeringen å utrede uttaksmodellen ut 
fra forutsetning om ensartet satsstruktur 
for arbeids- og kapitalinntekter.» 
S.tid. 4369-4370 (20.6.91). 
(Jf. Ot.prp. 35 og 70.) 

- Meland, Eilef A. pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 17. juni 1991: «Det henstilles 
til Regjeringen å fremme forslag om over
gang til et personskattesystem med en 
skatteklasse.» 
S .tid. 4369-4370 (20.6.91). 
(Jf. Ot.prp. 35.) 

- Meland, Eilef A. pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 17. juni 1991: «Det henstilles 
til Regjeringen A utrede endringer i det 
kommunale skattesystem med vurdering 
av nivået på det kommunale skattøre, opp
rettholdelse av fellesskatten, fordelingen 
mellom fylke og kommuner og en friere 
beskatningsrett i kommunene.» 
S .tid. 4369-4370 (20.6.91). 
(Jf. Ot.prp. 35.) 

- Meland, Eilef A. pva. SV oversendt fra 
Odelstinget l 7. juni 1991: «Det henstilles 
til Regjeringen å fremme forslag til orga
nisatoriske og personellmessige endringer 
i skattetaten, slik at den statlige regn
skapskontrollen kan samles ved fylkes
skattekontorene.» 
S.tid. 4370 (20.6.91). 
(Jf. Ot.prp. 35.) 

- Pedersen, Inger: «Det henstilles til Regje
ringen å vurdere å bruke statseide grunna
realer som et distriktspolitisk virkemiddel, 
gjennom å overføre til kommunene arealer 
som er særlig interessante i forbindelse 
med næringsutbygging.» 
S.tid. 2804 (21.3.91). 

- Rønningen, Børre: «Regjeringa vert opp
moda om å fremje forslag om l. å revidere 
dagpengesatsane for arbeidsledige som 
tidlegare ikkje har vore i lønna arbeid. 2. 
med bakgrunn i dagens høge arbeidsløyse 
å oppheve den såkalla 80-vekers-regelen. 3. 
å øke dagpengeordninga sitt forsørgertil
legg for barn i samsvar med prisutviklin
ga.» 
S.tid. 64 (9 .10.90). 
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- Rønningen, Børre pva. SV: «Regjeringa 
anmodast om å utsetja av mottaksappara
tet for asylsøkarar og flyktningar til «pri
mær og sekundærmottak>),)) 
S.tid. 1550 (10.12.90). 

- Rønningen, Børre pva. SV: «Stortinget an
moder Regjeringa om at voksenopplæring 
for flyktninger og personer med opphald 
på humanitært grunnlag skal utredes av 
en egen arbeidsgruppe med faglig, peda
gogisk bakgrunn og i samsvar med inten
sjonene i Innst. S . 49 for 1990-91.» 
S.tid. 1570 (10.12 .90). 

- Rønningen, Børre, Inge Staldvik, Britt 
Harkestad og Syver Berge: «Stortinget ber 
Regjeringen innhente betenkninger om 
hvorvidt Grunnlovens paragraf 93 vil 
komme til anvendelse ved en avtale om et 
europeisk økonomisk samarbeidsområde 
(EØS).)) 
S.tid. 1698 (12.12 .90). 

- Rønningen, Børre: «Stortinget oppmodar 
Regjeringa til å etablere eit gjeldssikrings
fond innafor ei totalramme på l milliard 
kn>m.m . 
S.tid. 2820-2821 (21.3.91). 

- Røyseland, Borghild: «Det henstilles til 
Regjeringen å vurdere en ordning med 
kvotering av funksjonshemmede i offentlig 
virksomhet.» 
S .tid. 3774 (6.6.91). 

- Røyseland, Borghild: «Det henstilles til 
Regjeringen å vurdere bedre statlige støt
teordninger for å øke antall arbeidsplasser 
for funksjonshemmede i privat nærings
liv» 
S.tid. 3775 (6.6.91). 

- Skjervengen, Pål Atle pva. FrP: «Stortin
get ber Regjeringen etablere en ordning 
som sikrer statlig garanti for bobehand
ling i forbindelse med «Svarte" konkur
ser.» 
S.tid. 1043 (30.11.90). 

- Skjervengen, Pål Atle pva. FrP: «Stortin
get ber Regjeringen opprette en arbeids
leir for soningsfanger.» 
S.tid. 1043 (30.11.90). 

- Sp, KrF og A: «Det henstilles til Regjerin
gen å utrede en selvfinansierende ordning 
for bensin og autodiesel, og mulighetene 
for ytterligere utjamning av drivstoffpri-
sene.» 
S .tid. 1990, 1991 (20 .12.90). 

- Staldvik, Inge, Børre Rønningen, Britt 
Harkestad og Syver Berge: «Stortinget ber 
Regjeringen innhente betenkninger om 
hvorvidt Grunnlovens paragraf 93 vil 
komme til anvendelse ved en avtale om et 
europeisk økonomisk samarbeidsområde 
(EØS).» 

S.tid. 1698 (12.12.90). 
- Steen, Inger Dag: «Det henstilles til Regje

ringen å anmode den norske forhandlings
delegasjonen i Brussel under ministermø
tet 3.-6. desember 1990 om å følge opp føl
gende ordlyd fra Bergenskonferansens 
sluttdokument: «De undertegnede land 
forplikter seg til å styrke - i GATT-sam
menheng - dialogen om sammenhengen 
mellom miljøpolitikk og handelspolitikk. 
Denne dialogen bør bl.a. fokusere på han
delens innvirkning på arbeidet for å frem
me en bærekraftig utvikling, og på hvor
dan vi kan sikre oss mot at handel ikke gir 
skadelige miljøkonsekvenser.» 
S.tid. 757 (22.11.90). 

- Sterri, Siri Frost pva. H og FrP: «Det hen
stilles til Regjeringen å vurdere å innføre 
krav til spesielle fagkombinasjoner fra vi
deregående skole ved inntak til pedagogis
ke høyskoler og i denne sammenheng også 
vurdere krav om en nedre karaktergrense i 
basisfag.» 
S.tid. 4198 (18.6 .91). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringa å arbei
de for miljøvennlige justeringer når det 
gjelder plassering og utbygging av skøyte
hallen for OL ved Akersvika - i tråd med 
anbefalingene fra IOCs president Sama
ranch.» 
S.tid. 1790 (13.12 .90). 

- SV om utformingen av den varslete kultur
melding, om en spesifise?·ing av Ymse-pos
ten i kommende års statsbudsjetter, og om 
avsetning av midler til etterbruksfond for 
OL-prosjektet. 
S .tid. 1790-1791 (13 .12.90}. 

- Sverdrup, Ingvard: «Det henstilles til Re
gjeringen å legge frem en grundig vurde
ring av mulighetene for anv~ndelse av na
turgass i samferdselssektoren.» 
S.tid. 197 (16.10.90). 
Viken, Tove Kari: Stortinget henstiller til 
Regjeringen å innhente en oversikt over 
behovet for region- og landsfunksjonsplas
ser i tilknytning til et nytt rikshospital. 
Stortinget henstiller til Regjeringen å utre
de en samordning av Rikshospitalet og Ul
levål sykehus på Ullevål som alternativ til 
et nytt rikshospital. 
S.tid. 2321 (12.2.91). 

- Widnes, Marie Lovise: «Regjeringa vert 
oppmoda om snarast å syte for ei veder
lagsordning for dei menneska frå Finn
mark og Nord-Troms som på grunn av kri
gen tapte store delar av undervisningstida 
i folkeskulen . » 

S.tid. 3012 (16 .4.91). 
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n. Private forslag: 
- Forslag fra Reidar Johansen om nye er

statningsregler for skip i innenriksfart og 
skip som trafikkerer norske havner. 
Dok. 8:48 (1989-90), ref. S .tid. 31, Innst. S. 
24, S.tid. 742 (22.11.90). 

- Forslag fra John Alvheim og Inger-Marie 
Ytterhorn om endringer i lov av l 7. juli 
1953 nr. 14 om barnevern. (Overføring av 
myndighet til å treffe tvangsvedtak til 
domstolene.) 
Dok. 8:5, ref. O.tid. 86, 90, Innst. O. 24, 
O.tid. 339-343 (21.3.91). 

- Forslag fra Lisbeth Holand, Jan Erik Fåne, 
Grete Knudsen, Trond Jensrud og Kristin 
Halvorsen om lov om registrert partner
skap. 
Dok. 8:50 (1989-90), ref. O.tid. 4, Innst. O. 
26, O.tid. 317-339 (21.3.91). 

- Forslag fra Anders Aune om forbud mot 
import av tropisk trevirke. 
Dok. 8:3, ref. S.tid. 565, Innst. S . 120, S.tid. 
3017-3030 (16.4.91). 

- Forslag fra Eleonore Bjartveit, Dag Jostein 
Fjærvoll og Helga Haugen om utvidede 
rettigheter ved adopsjon. 
Dok. 8:18, ref. S.tid. 2338, Innst. S. 130, 
S.tid. 3349-3351 (14.5.91). 

- Forslag fra Anders Talleraas, Nils O. Gol
ten og Svein Ludvigsen om omorganise
ring og deregulering av fiskeripolitikken. 
Dok. 8:30, ref. S.tid. 2885, Innst. S. 154, 
S.tid. 3794- 3807 (7.6.91). 

- Framlegg frå Marie Lovise Widnes og Rei
dar Johansen om auke av fiskarpensjona
ne. 
Dok. 8:27, ref. S.tid. 2786, Innst. S. 184, 
S.tid. 3959- 3961 (11.6 .91). 

1991-92 
I. Forslag fra Stortingsrepresentanter: 

Fra repr.: 
- A og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å 

fremme forslag til endring av folketrygdlo
ven som gir rett til dagpenger ut over 80 
uker når den arbeidsledige ikke er blitt til
budt arbeid, opplæring, utdanning eller 
annen form for tiltak. Slik dispensasjon 
kan skje etter søknad til fylkesarbeids
kontoret. Den arbeidsledige skal skriftlig 
informeres om sine rettigheter i god tid før 
utløpet av 80-ukers perioden.>> 
S.tid. 1388 (28.11.91). 

- Alsaker, Svein: «Regjeringen anmodes om 
å styrke beredskapen mot atomulykker, 
bl.a. ved opprettelse av et kompetansesen
ter for atomulykkeberedskap i Øst-Finn
mark.» 
S.tid. 2915 (19.3.92). 

- Alvheim, John, Børre Rønningen, Inge
borg Botnen og Inger Dag Steen: «Regje
ringa vert oppmoda om å opprette fast sta
sjon for skipskontroll i Grenlandsområ
det.>> 
S.tid. 3531 (12.5.92). 

- Angelsen, Peter, Jens Marcussen, Dag Jos
tein Fjærvoll og Nils O. Golten: <<Det hen
stilles til Regjeringen å oppnevne et hur
tigarbeidende utvalg for å vurdere ram
mebetingelsene for NOR-flåten og arbeids
plasser for norske sjøfolk. Utvalget bør ha 
representanter for myndighetene, arbeids
taker- og arbeidsgiverorganisasjonene.>> 
S.tid. 1018 (21.11.91). 

- Aune, Anders: <<Det henstilles til Regjerin
gen om snarest å la utarbeide en samord
net utredning og prognose om miljøsitua-

sjonen i Barentshavet, med forslag om til
tak. Det må i utredningen også legges vekt 
på drivisområdene.>> 
S.tid. 232 (15.10.91). 

- Aune, Anders: «Det henstilles til Regjerin
gen om å treffe de nødvendige tiltak for å 
gi låntakerne i Den Norske Hypotekfor
ening som blir påført et tilleggsansvar, til
bud om refinansiering i Husbanken og/el
ler Postsparebanken.>> 
S.tid. 618 (7 .11.91). 

- Aune, Anders, Hans J. Røsjorde, Ingvald 
Godal, Edvard Grimstad, Åsa Solberg 
Iversen, Leiv Stensland og Per Sævik: 
«Det henstilles til Regjeringen å utforme 
regelverk for støy fra fremtidige skyteba
ner slik at støygrenser harmoniserer med 
de regler som gjelder i andre nordiske 
land. Det bes og om at en i avveining mot 
plan- og bygningsloven ikke reduserer 
flerbruksmuligheter i friområder.» 
S.tid. 902 (19.11.91). 

- Aune, Anders, Jon Lilletun, Magnus Stan
geland og Børre Rønningen: «Stortinget 
oppmodar Regjeringa om å innstille ytter
legare omstrukturering og bemanningsre
duksjon av Postverket og Televerket inntil 
Stortinget har ferdigbehandla organisa
sjonsstruktur, mål- og retningslinjer for 
den framtidige verksemda i forvaltnings
bedriftene, jf. det som er nedfelt i St.meld. 
l Nasjonalbudsjettet 1992- kap. 3.7.5 Sam
ferdsel.>> 
S.tid. 2052 (19.12.91). 

- Aune, Anders: «Det henstilles til Regjerin
gen i løpet av høstsesjonen å legge fram en 
melding for Stortinget om forurensnings-
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situasjonen i Barentshavet, Karahavet og 
på Kola, og farene knyttet til bruken av 
atomkraft i dette området. Meldingen bør 
også omfatte en oversikt over hva som er 
gjort og hva som tenkes gjort for å få fjer
net eller redusert skadevirkninger.» 
S.tid. 3257 (9.4.92). 

- Aune, Anders: «Det henstilles til Regjerin
gen å utrede bankkrisens virkninger for 
distriktene samt å vurdere mulighetene 
for at distriktene kan komme bedre ut, 
med hensyn til struktur, arbeidsplasser og 
kompetanse, enn det utviklingen hittil sy
nes å ha ført til.» 
S.tid. 4539 (30.9.92). 

- Aunet, Per pva. SV: «Det henstilles til Re
gjeringen om å ta initiativ overfor russiske 
myndigheter for å legge ned atomreaktore
ne på Kola, ved at Norge tar ansvar for res
surs- og teknologioverføring slik at atom
reaktorene kan erstattes av altemative 
energikilder.~~ 

S.tid. 3258 (9.4.92). 
- Aunet, Per: «Det henstilles til Regjeringen 

å legge fram en melding om bruk av bioe
nergi. » 

S.tid. 4484 (15.9.92). 
- Bondevik, Kjell Magne: «Stortinget ber 

Regjeringen arbeide for en revisjon av den 
nordiske samarbeidsavtalen av 1962 med 
sikte på å vitalisere samarbeidet på flere 
områder og å utvide traktaten til bl.a. å 
omfatte utenrikspolitiske spørsmål.)) 
S.tid. 232 (15.10 .91). 

- Bondevik, Kjell Magne pva. KrF: «Det 
henstilles til Regjeringen å legge opp neste 
langtidsprogram slik at det først og fremst 
blir opplegg for drøfting av viktige proble
mer knyttet til livskvalitet og verdier, som 
f.eks. den uheldige utvikling med hensyn 
til miljø, selvmord, rusgiftbruk, familie
oppløsning m.m.)) 
S.tid. 3734 (22.5.92). 

- Botnen, Ingeborg, Børre Rønningen, John 
Alvheim og Inger Dag Steen: «Regjeringa 
vert oppmoda om å opprette fast stasjon 
for skips kontroll i Grenlandsområdet. )) 
S.tid. 3531 (12.5.92). 

- Chaffey, Paul pva. SV, KrF og Sp: «Det 
henstilles til Regjeringen å legge fram et 
forslag til en næringspolitisk handlings
plan for samarbeidet med reformlandene i 
øst .... » 

S.tid. 4187 (17.6.92). (Jf. St.prp. 80.) 
- Ellefsen, Harald pva. H: «Det henstilles til 

Regjeringen å - legge frem forslag om or
ganisering og retningslinjer for en admini
strativ enhet for kontinuerlig oppfølging 
av sektorovergripende arbeid med effekti
visering av offentlig virksomhet - sørge for 

at Norman-utvalgets utredning blir fulgt 
opp med tilsvarende effektivitetsstudier 
for områder i offentlig virksomhet som en
nå ikke er gjennomgått på denne måten
utarbeide et prosjekt for kontinuerlig , 
sammenlignende vurdering av effekten av 
offentlige nærings- og distriktspolitiske 
virkemidler - i den årlige forvaltningspoli
tiske redegj ørelse gjennomgå de fastsatte 
produktivitetsmål for ulike offentlige virk
somheter og hva Regjeringen har gjort for 
å sikre at disse blir oppfylt.» 
S.tid. 2400 (7 .2.92). 

- Fatland, Gunnar pva. H: «Stortinget hen
stiller til Regjeringen snarest å legge for
holdene til rette for utnyttelse av Halten
bank-gass til elektrisitetsproduksjon og 
andre industrielle formål innenfor de ram
mer som transportkapasitet og andre felt
messige forhold til enhver tid setter.» 
S.tid. 2264 (4.2 .92). 
(Jf. St.meld. 18.) 

- Finstad, Eva: «Det henstilles til Regjerin
gen å vurdere om Sentralkartoteket for al
vorlig sinnslidende bør makuleres.» 
S.tid. 2423 (10 .2.92). 

- Fjærvoll, Dag Jostein, Jens Marcussen, 
Nils O. Golten og Peter Angelsen: «Det 
henstilles til Regjeringen å oppnevne et 
hurtigarbeidende utvalg for å vurdere 
rammebetingelsene for NOR-flåten og ar
beidsplasser for norske sjøfolk. Utvalget 
bør ha representanter for myndighetene, 
arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjo
nene.» 
S.tid. 1018 (21.11.91). 

- Foss, Per Kristian pva. H, FrP og KrF: 
«Det henstilles til Regjeringen å legge 
frem forslag om en gradvis reduksjon av 
energiavgiftene til europeisk nivå.>> 
S.tid. 4427 (19.6.92). 
(Jf. St.prp. 89.) 

- FrP og H: «Det henstilles til Regjeringen å 
fremme forslag om å tillate privat arbeids
formidling.» 
S.tid. 1388 (28.11.91). 

- FrP: «Det henstilles til Regjeringen sna
rest å foreta en analyse og vurdering av en 
ordning med metadonbehandling for nar
kotikamisbrukere og deretter legge spørs
målet frem for Stortinget.» 
S.tid. 1510 (2.12.91). 

- FrP og H: «Det henstilles til Regjeringen å 
fremme tiltak som styrker undervisningen 
i 2. fremmedspråk på grunnskolens ung
domstrinn og å gjøre 2. fremmedspråk til 
tellende fag ved opptak til videregående 
skole.» 
S.tid. 1710 (5.12.91). 

- Frp og H: «Det henstilles til Regjeringen å 
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intensivere arbeidet med å utvikle egnede 
modeller for skoleevaluering, også på na
sjonal basis.» 
S.tid. 1710 (5.12.91). 

- Få ne, Jan Erik pva. FrP: «Det henstilles til 
Regjeringen å vurdere mulige innstram
minger i samværsplikten for foreldre som 
skiller lag, slik at barna får oppfylt sin 
samværsrett med begge.» 
S.tid. 4469 (7 .9.92). 
(Jf. Dok. 8:32.) 

- Gjønnes, Kåre pva. KrF og Sp: «Det hen
stilles til Regjeringen om å utforme nær
mere retningslinjer som innebærer at Ga
ranti-Instituttet for Eksportkreditt ikke 
legger stadig nye rentekrav til den gjeld de 
fattigste u-land har til Norge etter at nor
ske kreditorer er dekket opp via erstat
ningsutbetalinger.» 
S.tid. 4161 (17 .6.92). 
(Jf. St.prp. 103.) 

- Gjønnes, Kåre pva. KrF og Sp: «Det hen
stilles tE Regjeringen om å foreslå en kon
kret beløpsgrense for de utgifter bistands
budsjettet til sammen kan belastes i for
bindelst! med dekningen av tap og gjelds
lette på saker som har sin opprinnelse i 
den for lengst avviklede ordningen med 
statsgaranti på særlige vilkår ved eksport 
til og investeringer i u-land.» 
S .tid. 4161 (17 .6.92). 
(Jf. St.prp. 103.) 

- Godal, Ingvald, Hans J. Røsjorde, Anders 
Aune, Edvard Grimstad, Åsa Solberg Iver
sen, Leiv Stensland og Per Sævik: «Det 
henstilles til Regjeringen å utforme regel
verk for støy fra fremtidige skytebaner slik 
at støygrenser harmoniserer med de regler 
som gjelder i andre nordiske land. Det bes 
og om at en i avveining mot plan- og byg
ningsloven ikke reduserer flerbruksmulig
heter i friområder.» 
S.tid. 902 (19.11.91). 

- Galten, Nils 0., Jens Marcussen, Dag Jos
tein Fjærvoll og Peter Angelsen: «Det hen
stilles til Regjeringen å oppnevne et hur
tigarbeidende utvalg for å vurdere ram
mebetingelsene for NOR-flåten og arbeids
plasser for norske sjøfolk. Utvalget bør ha 
representanter for myndighetene, arbeids
taker- og arbeidsgiverorganisasjonene.» 
S.tid. 1018 (21.11.91). 

- Grimstad, Edvard, Hans J. Røsjorde, An
ders Aune, Ingvald Godal, Åsa Solberg 
Iversen, Leiv Stensland og Per Sævik: 
«Det henstilles til Regjeringen å utforme 
regelverk for støy fra fremtidige skyteba
ner slik at støygrenser harmoniserer med 
de regler som gjelder i andre nordiske 
land. Det bes og om at en i avveining mot 

plan- og bygningsloven ikke reduserer 
flerbruksmuligheter i friområder.» 
S.tid. 902 (19.11.91). 

- H og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å 
fremlegge en vurdering av kommunenes 
rolle i etableringslåneordningen.>> 
S.tid. 1396 (28.11.91). 

- H, SV og KrF: «Regjeringa vert oppmoda 
om å vurdere å opprette ei ny type låne
ordning i statsbankane som går ut på 
toppfinansiering av bustader (2. prioritets
lån).» 
S.tid. 1388 (28.11.91). 

- H og Fr P: «Det henstilles til Regjeringen å 
fremme forslag om å tillate privat arbeids
formidling.» 
S.tid. 1388 (28.11.91). 

- H: «Det henstilles til Regjeringen å innfø
re landsomfattende kunnskapsprøver i al
le skriftlige fag i grunnskolen.» 
S.tid. 1710 (5.12.91). 

- H og Fr P: «Det henstilles til Regjeringen å 
fremme tiltak som styrker undervisningen 
i 2. fremmedspråk på grunnskolens ung
domstrinn og å gjøre 2. fremmedspråk til 
tellende fag ved opptak til videregående 
skole.» 
S.tid. 1710 (5.12.91). 

- H og Fr P: «Det henstilles til Regjeringen å 
intensivere arbeidet med å utvikle egnede 
modeller for skoleevaluering, også på na
sjonal basis.>~ 

S .tid. 1710 (5.12.91). 
- Halvorsen, Kristin pva. SV og Sp: «Stor

tinget ber Regjeringa legge fram en plan 
for hvordan energiproduktivitet kan bli et 
nytt satsingsområde i offentlig og privat 
sektor ... » 

S.tid. 618 (7 .11.91). 
- Haugen, Tore pva. H: «Det henstilles til 

Regjeringen å sørge for sterkere samord
ning av den statlige innsatsen overfor rei
seliv slik at tiltakene gir større effekt i 
form av lønnsomhet og trygge arbeids
plasser ... » 

S.tid. 2972 (26.3.92). 
- Holand, Lisbeth, Reiulf Steen, Jon Lille

tun og Ragnhild Queseth Haarstad: «Det 
henstilles til Regjeringen om i forbindelse 
med håndheving av utlendingsloven, å 
sørge for at trafikkselskaper ikke bøteleg
ges for mangelfull kontroll med reisedoku
menter til personer som vil søke politisk 
asyl i Norge. Selskapene skal heller ikke 
bøtelegges for å transportere disse.» 
S.tid. 2052 (19.12.91). 

- Holand, Lisbeth: «Stortinget henstiller til 
Regjeringa å fremme forslag om endring i 
utlendingsloven med forskrifter slik at 
personer som får opphold på humanitært 
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grunnlag, blir likestilt med dem som får 
politisk asyl i spørsmål om familiegjenfor
ening.» 
S.tid. 2758 (10.3.92). 

- Holand, Lisbeth: «Stortinget henstiller til 
Regjeringa å sørge for at den totale livssi
tuasjon for barn under 18 år klarlegges i 
forbindelse med foreldres søknad om asyl i 
tråd med§ 54 fjerde ledd i utlendingsfor
skriftene slik at hensynet til barnets beste 
kan bli ivaretatt.» 
S.tid. 2758 (10.3 .92). 

- Holand, Lisbeth, Wenche Frogn Sellæg og 
Rikard Olsvik: «Det henstilles til Regjerin
gen å gi Sametinget forslagsrett på 2 av 7 
medlemmer i reindriftsstyret.» 
S.tid. 3967 (11.6.92). 

- Houg, Tora Aasland pva. SV: «Regjerin
gen anmodes om å utarbeide konkrete 
opplegg for forhandlinger om gjenytelser i 
form av sysselsetting, videreforedling og 
miljøtiltak fra de bedrifter som får fornyet 
sine kraftkontrakter i henhold til St.prp. 
nr. 104.» 
S.tid. 683 (8.11.91). 

- Houg, Tora Aasland pva. SV: «Regjerin
gen anmodes om å utrede et prissystem 
som motiverer til energiøkonomisering, for 
eksempel et system der de siste 10-20 pro
sentene av den kraft en bedrift normalt 
bruker, prises tilsvarende pris for ny 
kraft.» 
S.tid. 683 (8 .11.91). 

- Houg, Tora Aasland pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 9. juni 1992: «Stortinget ber 
Regjeringen utvikle de regionale virke
midlene etter modell av regionale utvik
lingsselskaper, slik det er skissert i Doku
ment nr. 8:61 for 1990-91 Om organisering 
av virkemidlene til industri og nærings
liv.)) 
S.tid. 4202 (17 .6.92). 

- Houg, Tora Aasland pva. SV: «Det henstil
les til Regjeringen å ta initiativ til å utar
beide internasjonale reguleringsplaner 
som gir retningslinjer i forbindelse med 
leggig av gassrørledninger i havområdene 
mellom Norge og andre land. Et viktig sik
temål med slike planer må være å unngå 
miljøkonflikter.)) 
S.tid. 4427 (19.6.92) . 
(Jf. St.prp. 89.) 

- Haarstad, Ragnhild Queseth, Reiulf Ste
en, Jon Lilletun og Lisbeth Holand: «Det 
henstilles til Regjeringen om i forbindelse 
med håndheving av utlendingsloven, å 
sørge for at trafikkselskaper ikke bøteleg
ges for mangelfull kontroll med reisedoku
menter til personer som vil søke politisk 
asyl i Norge. Selskapene skal heller ikke 

bøtelegges for å transportere disse.» 
S .tid. 2052 (19.12.91). 
Haarstad, Ragnhild Queseth pva. Sp: «Det 
henstilles til Regjeringen å fremme en 
sto-rtingsmelding om sammenhengen mel
lom livsstil og samfunnsøkonomi.>> 
S.tid. 3734 (22.5.92). 

- Iversen, Asa Solberg, Hans J . Røsjorde, 
Anders Aune, Ingvald Godal, Edvard 
Grimstad, Leiv Stensland og Per Sævik: 
«Det henstilles til Regjeringen å utforme 
regelverk for støy fra fremtidige skyteba
ner slik at støygrenser harmoniserer med 
de regler som gjelder i andre nordiske 
land. Det bes og om at en i avveining mot 
plan- og bygningsloven ikke reduserer 
flerbruksmuligheter i friområder.>> 
S .tid. 902 (19.11.91). 

- Jakobsen, Johan J. pva. Sp: «Stortinget 
henstiller til Regjeringen å nedsette en 
kommisjon som gis i oppdrag å klargjøre 
hvordan myndighetene kan bidra til å sik
re et norskeid banksystem som kan tilby 
landsdekkende banktjenester og med en 
eierstruktur som kan ivareta sentrale næ
rings- og distriktspolitiske mål.)) 
S .tid. 1089 (22.11 .91). 

- Jakobsen, JohanJ. pva. Sp: «Stortinget ber 
Regjeringa greie ut og legge fram ret
ningsliner i høve til korleis gass1·essursane 
skal nyttast til landbasert industri. Det 
må leggjast vekt på følgjer for miljø, miljø
teknologi, landsdelsutvikling og marknad
stilhøve.)) 
S.tid. 2265 (4.2 .92) . 
(Jf St.meld. 18.) 

- Johansen, Reidar pva. SV; «Det henstilles 
til Regjeringen om å ta initiativ overfor 
FN-systemet/K.SSE ved å foreslå et appa
rat for å gjennomføre kartlegging av og 
opprydding i miljøproblemene knyttet til 
lagring og dumping av radioaktivt mate
riale i Kola!Arkhangel-området . Et slikt 
apparat kan etableres etter mønster av 
FNs fredsbevarende styrker.» 
S.tid. 2915 (19.3.92). 

- Kirke- og undervisningskomiteen: «Det 
henstilles til Regjeringen å klarlegge i for
skriftene til privatskoleloven at skolepen
gene og statstilskuddet ikke må settes hø
yere enn det som er nødvendig for en inn
tektsdekning som svarer til utgiftsnivået 
ved tilsvarende offentlige skoler.» 
S .tid. 1716 (5.12.91). 

- Kommunal- og miljøvernkomiteen: «Re
gjeringa vert oppmoda om å gå gjennom 
Husbanken sitt regelverk og vedtekter med 
sikte på å gje banken større handlefridom 
i spørsmål knytta til gjeldslettetiltak.» 
S.tid. 1395 (28.11.91). 
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- Kommunal og miljøvernkomiteen: «Det 
henstilles til Regjeringen å endre retnings
linjene for etableringslåneordningen, slik 
at låneutmålingen økes fra inntil 80 til inn
til 90 prosent av egenkapitalen som hoved
regel.>> 
S .tid. 1396 (28.11.91). 
(Jf. Dok. 8:34 (1990-91).) 

- Koritzinsky, Theo pva. SV, KrF og Sp: 
«Det henstilles til Regjeringen, bl.a. ut fra 
erfaringene i Sverige og Danmark, å vur
dere forslag om medieombud og mediean
svarslov i den varslete mediemelding.» 
S .tid. 2605 (14.2.92). 

- Koritzinsky, Theo pva. SV: «Det henstilles 
til Regjeringen å fremme lovforslag om at 
den lovfestede rett til videregående opplæ
ring skal benyttes senest to år etter at 
grunnskolen er avsluttet.« 
S.tid. 4125 (16.6.92). 
(Jf. St.meld. 33.) 

- Koritzinsky, Theo pva. SV: «Det henstilles 
til Regjeringen å fremme forslag om full
stipendiering for elever i videregående 
opplæring i den varslede stortingsmeldin
ga om studiefinansiering.» 
S .tid. 4125 (16.6.92). 
(Jf. St.meld. 33.) 

- KrF, SV og H: «Regjeringa vert oppmoda 
om å vurdere å opprette ei ny type låne
ordning i statsbankane som går ut på 
toppfinansiering av bustader (2. prioritets
lån).» 
S.tid. 1388 (28.11.91). 

- KrF og A: «Det henstilles til Regjeringen å 
fremme forslag til endring av folketrygdlo
ven som gir rett til dagpenger ut over 8 O 
uker når den arbeidsledige ikke er blitt til
budt arbeid, opplæring, utdanning eller 
annen form for tiltak. Slik dispensasjon 
kan skje etter søknad til fylkesarbeids
kontoret. Den arbeidsledige skal skriftlig 
informeres om sine rettigheter i god tid før 
utløpet av 80-ukers perioden.» 
S.tid. 1388 (28.11 .91). 

- KrF, Sp og SV: «Regjeringa vert oppmoda 
om at det i Husbank I-ramma vert innar
beida ei ordning med fyrsteheimslån for 
ungdom under 30 år og andre med van
skar på bustad-marknaden. Dette tilbodet 
bør avgrensast til 65 kvm bustadareal og 
med 85 pst. låneutmåling (om lag 2 000 
stk.).» 
S .tid. 1388-1389 (28.11.91). 

- KrF, Sp og SV: «Regjeringa vert oppmoda 
om å legge fram framlegg til styrking av 
tilgangen på risikokapital til verdi- og ny
skapingsprosjekter gjennom det offentlege 
virkemiddelapparatet. Dette på bakgrunn 
av den vanskelige situasjonen i banknæ
ringa.» 
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S .tid. 1389 (28.11.91). 
- KrF og H: «Det henstilles til Regjeringen å 

fremlegge en vurdering av kommunenes 
rolle i etableringslåneordningen.» 
S .tid. 1396 (28.11.91). 

- Lian, Karin: «Det henstilles til Regjerin
gen under arbeidet med Norsk Jernbane
plan for 1994-97 å vurdere opprustning av 
Vestfoldbanen, og i denne forbindelse å 
forsere arbeidet med flere krysningsspor. 
Omlegging av jernbanespor ved Sande
fjord Lufthavn og etablering av nytt tog
stopp, sett i sammenheng med ny hoved
flyplass på Gardermoen, bes også vur
dert.» 
S.tid. 59 (10.10.91). 

- Lilletun, Jon, Anders Aune, Magnus Stan
geland og Børre Rønningen: «Stortinget 
oppmodar Regjeringa om å innstille ytter
legare omstrukturering og bemanningsre
duksjon av Postverket og Televerket inntil 
Stortinget har ferdigbehandla organisa
sjonsstruktur, mål- og retningslinjer for 
den framtidige verksemda i forvaltnings
bedriftene, jf. det som er nedfelt i St.meld. 
l Nasjonalbudsjettet 1992- kap. 3.7.5 Sam
ferdsel.» 
S.tid. 2052 (19.12.91). 

- Lilletun, Jon, Reiulf Steen, Ragnhild Que
seth Haarstad og Lisbeth Holand: «Det 
henstilles til Regjeringen om i forbindelse 
med håndheving av utlendingsloven, å 
sørge for at trafikkselskaper ikke bøteleg
ges for mangelfull kontroll med reisedoku
menter til personer som vil søke politisk 
asyl i Norge. Selskapene skal heller ikke 
bøtelegges for å transportere disse.» 
S.tid. 2052 (19.12.91). 

- Lunde, Kjellbjørg pva. SV: «Stortinget ber 
Regjeringa legge fram ei melding om ung
domspolitikk.» 
S.tid. 740 (14.11.91). 

- Lunde, Kjellbjørg pva. SV: «Stortinget ber 
Regjeringa utarbeide ei samla oversikt 
over behovet for investeringstilskott i sam
band med nybygging, innreiing eller om
bygging av lokaler for barn og ungdom.» 
S.tid. 740 (14.11.91). 

- Marcussen, Jens, Nils O. Galten, Dag Jos
tein Fjærvoll og Peter Angelsen: «Det hen
stilles til Regjeringen å oppnevne et hur
tigarbeidende utvalg for å vurdere ram
mebetingelsene for NOR-flåten og arbeids
plasser for norske sjøfolk. Utvalget bør ha 
representanter for myndighetene, arbeids
taker- og arbeidsgiverorganisasjonene.» 
S.tid. 1018 (21.11.91). 

- Maribo, Steinar pva. FrP oversendt fra 
Odelstinget 24. 24. mars 1992: «Det hen
stilles til Regjeringen å vurdere og utrede 
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mulighetene for å lage en felles lov for boli
ger i flerfamiliehus, dvs. en egen felles lov 
om boligselskaper/boligsameier, gjeme 
ved at man samordner og velger ut det 
beste fra de forskjellige lover. Lov om bo
ligbyggelag og lov om eiendomsmegling 
revideres samtidig og tilpasses den nye lov 
om boligselskaper/boligsameier.» 
S.tid. 3292 (9.4.92). 
(Jf. Ot.prp. 21.) 

- Maribo, Steinar pva. FrP oversendt fra 
Odelstinget 24. mars 1992: «Det henstilles 
til Regjeringen å vurdere og utrede mulig
heten til å finne en bedre fordelingsnøkkel 
enn den totale husleien ved inntekts- og 
formuesligning i boligselskaper der andel
seierne skal prosentlignes for sin andel i 
selskapets ligningsmessige formue og inn
tekt.•• 
S .tid. 3292 (9.4.92). 
(Jf. Ot.prp. 21.) 

- Mauseth, Per Eggum og Sissel Rønbeck: 
«Det henstilles til Regjeringen å bidra til å 
opprette et utvalg som skal kartlegge mu
lighetene for å etablere statlige virksomhe
ter i Oslos østre bydeler i et 10 års perspek
tiv. Både Oslo kommune og staten bør væ
re representert i utvalget.» 
S .tid. 3343 (28.4.92). 

- Meland, Eilef A . pva. SV, KrF, Sp og Aune
lista oversendt fra Odelstinget 22.11.91: 
«Det henstilles til Regjeringen å vurdere 
lovforslag som åpner adgang til tidligere 
selvstendige sparebanker som har gått inn 
i større enheter, på nærmere vilkår å gjen
opprette sin selvstendighet og økonomiske 
basis.•• 
S.tid. 1398 (29.11.91). 
(Jf. Ot.prp. 8.) 

- Olsvik, Rikard, Wenche Frogn Sellæg og 
Lisbeth Holand: «Det henstilles til Regje
ringen å gi Sametinget forslagsrett på 2 av 
7 medlemmer i reindriftsstyret.» 
S.tid. 3967 (11.6.92). 

- Restad, Gudmund pva. Sp: «Stortinget 
henstiller til Regjeringen å utforme forslag 
til en forsøksordning med kommunal kon
tantstøtte.» 
S.tid. 618 (7 .11.91). 

- Rønbeck, Sissel og Per Eggum Mauseth: 
«Det henstilles til Regjeringen å bidra til å 
opprette et utvalg som skal kartlegge mu
lighetene for å etablere statlige virksomhe
ter i Oslos østre bydeler i et lO års perspek
tiv. Både Oslo kommune og staten bør væ
re representert i utvalget.» 
S.tid. 3343 (28.4.92) . 

- Rønningen, Børre, Jon Lilletun, Magnus 
Stangeland og Anders Aune: «Stortinget 
oppmodar Regjeringa om å innstille ytter-

legare omstrukturering og bemanningsre
duksjon av Postverket og Televerket inntil 
Stortinget har ferdigbehandla organisa
sjonsstruktur, mål- og retningslinjer for 
den framtidige verksemda i forvaltnings
bedriftene, jf. det som er nedfelt i St.meld. 
l Nasjonalbudsjettet 1992- kap. 3.7.5 Sam
ferdsel.» 
S .tid. 2052 (19.12.91). 

- Rønningen, Børre p va. SV: «Det henstilles 
til Regjeringen i samarbeid med kommu
nene snarest å foreta en gjennomgang av 
den akutte gjeldssituasjonen i enkelte by
fornyelsesområder med sikte på å finne ak
septable løsninger for de vanskeligst stilte 
borettslag og beboere.» 
S.tid. 3289 (9.4.92). 
(Jf. St.meld. 11.) 

- Rønningen, Børre pva. SV og Sp: «Det. 
henstilles til Regjeringen å foreta en sam
let oppdatering av kunnskapen om hvor
dan sosiale og økonomiske forhold bidrar 
til utstøting av personer og grupper i sam
funnet.» 
S .tid . 3289 (9 .4.92). 
(Jf. St.meld. 11.) 

- Rønningen, Børre pva. SV: «Regjeringa 
vert oppmoda om å vurdere å innføre eit 
statleg tilskot til installering av t.d. 
sprinkleranlegg. •• 
S.tid. 3311 (10.4.92). 
(Jf. St.meld. 15.) 

- Rønningen, Børre pva. SV: «Regjeringa 
vert oppmoda om å vurdere å tilføre feier
vesenet nye arbeidsoppgåver- så som t .d. 
miljø- og ureiningskontroll, energiøkono
misering, ventilasjon og innemiljø.» 
S.tid. 3311 (10.4.92). 
(Jf. St.meld. 15.) 

- Rønningen, Børre p va. SV: «Regjeringa 
vert oppmoda om å legge til rette for fyl
gjande tiltak: - I samarbeid med forbru
karkontora å etablere lokale kredittutval i 
kommunane, der ein tek i bruk ekspertise 
frå t.d. likningskontor, kemnerkontor, 
lensmann, evt. namsmann og sosialkon
tor. - Etablere økonomiske støtteordnin
ger for friviljuge organisasjonar som i dag 
arbeider med gjeldskriseproblem, t.d . 
Gjeldsofferaksjonen (GOA). - Avklare og 
analysere det faktiske omfang av gjeld
skrisa.» 
S.tid. 3499 (7 .5.92). 

- Rønningen, Børre pva. SV: «Regjeringa 
vert oppmoda om å styrke ordninga med 
fri rettshjelp knytt opp mot gjeldskrisesa
ker.» 
S.tid. 3499 (7 .5.92). 

- Rønningen, Børre pva. SV: «Regjeringa 
vert oppmoda om ved nyvurdering av re-
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gelverket for statsbankane å opprette eit 
tapsfond/sikringsfond. Føremålet er at 
statsbankane får moglegheit til å opptre 
meir smidig i handsaminga av låntakarar 
med alvorlege betalingsproblem, samt ha 
eit institutt å føre tap mot.» 
S.tid. 3499 (7 .5.92). 

- Rønningen, Børre p va. SV: «Regjerina vert 
oppmoda om å endre risikofordelinga 
mellom stat og kommune ved Etablering 
Il-ordninga slik at staten tek 7 5 pst. og 
kommunane 25 pst.» 
S.tid. 3499 (7 .5.92). 

- Rønningen, Børre pva. SV: «Regjeringa 
vert oppmoda om å vurdere innføring av 
bustøtte også for einskilde grupper som 
har bustad finansiert utanom statsbank-
ane.>> 
S.tid. 3499 (7 .5.92). 

- Rønningen, Børre pva. SV: «Regjeringa 
vert oppmoda om gjennom Statens Bank
sikringsfond å sørge for at dei store forret
ningsbankane opptrer meir forsvarleg 
overfor personkundar i gjeldskrise.>> 
S.tid. 3499 (7 .5.92). 

- Rønningen, Bqrre, John Alvheim, Inge
borg Botnen og Inger Dag Steen: «Regje
ringa vert oppmoda om å opprette fast sta
sjon for skipskontroll i Grenlandsområ
det.» 
S.tid. 3531 (12 .5.92). 

- Rønningen, Børre pva. SV: «Regjeringa 
vert oppmoda om å vurdere endringar i 
skattesystemet med omsyn til nivået på 
den kommunale skattøren, oppretthalding 
av fellesskatten, fordelinga mellom fylke 
og kommunar.» 
S.tid. 4357 (19.6.92). 
(Jf. St.prp. 91.) 

- Røsjorde, Hans J., Anders Aune, Ingvald 
Godal, Edvard Grimstad, Asa Solberg 
Iversen, Leiv Stensland og Per Sævik: ((Det 
henstilles til Regjeringen å utforme regel
verk for støy fra fremtidige skytebaner slik 
at støygrenser harmoniserer med de regler 
som gjelder i andre nordiske land. Det bes 
og om at en i avveining mot plan- og byg
ningsloven ikke reduserer flerbruksmulig
heter i friområder.» 
S.tid. 902 (19.11.91). 

- Røyseland, Borghild pva. KrF: «Det hen
stilles til Regjeringen å vurdere endringer 
i gjestepasientordningen som kan gi en 
bedre utnyttelse av helsetjenesten på tvers 
av fylkesgrenser.» 
S .tid. 4527 (23.9.92). 

- Røyseland, Borghild pva. KrF: «Det hen
stilles til Regjeringen å foreslå tiltak som 
kan sikre bedre utnyttelse av sykehusenes 
samlede kapasitet og utstyr.» 
S.tid. 4527 (23.9.92). 

- Sellæg, Wenche Frogn, Rikard Olsvik og 
Lisbeth Holand: «Det henstilles til Regje
ringen å gi Sametinget forslagsrett på 2 av 
7 medlemmer i reindriftsstyret.» 
S.tid. 3967 (11.6.92). 

- Sollie, Solveig pva. KrF: «Det henstilles til 
Regjeringen at den uavhengige gjeldsråd
givning styrkes både sentralt der behove
ne er store og ved at det opprettes flere 
kontorer desentralt gjeme administrativt 
tilknyttet forbrukerkontorene.» 
S.tid. 3499 (7.5.92). 

- Sollie, Solveig pva. KrF: «Det henstilles til 
Regjeringen at det bør gis adgang til at 
banker, finansinstitusjoner og offentlige 
kreditorer samordner sine fordringer, og 
at det gjennom uavhengig rådgivning kan 
skje samordning av lånene.» 
S.tid. 3499 (7.5.92). 

- Sp, KrF og SV: «Regjeringa vert oppmoda 
om at det i Husbank I-ramma vert innar
beida ei ordning med fyrsteheimslån for 
ungdom under 30 år og andre med van
skar på bustad-marknaden. Dette til bodet 
bør avgrensast til 65 kvm bustadareal og 
med 85 pst. låneutmåling (om lag 2 000 
stk.).» 
S.tid. 1388-1389 (28.11.91). 

- Sp, KrF og SV: «Regjeringa vert oppmoda 
om å legge fram framlegg til styrking av 
tilgangen på risikokapital til verdi- og ny
skapingsprosjekter gjennom det offentlege 
virkemiddelapparatet. Dette på bakgrunn 
av den vanskelige situasjonen i banknæ
ringa.» 
S.tid. 1389 (28.11.91). 

- Sp og SV: «Regjeringa vert oppmoda om å 
endre statens garantiansvar til 75 pst. og 
kommunanes til 25 pst. i samband med 
etableringslåneordninga.» 
S.tid. 1389 (28.11.91). 

- Steen, Inger Dag pva. SV, KrF og Sp: 
«Stortinget henstiller til Regjeringen å leg
ge fram en opptrappingsplan for økt stu
dentinntak til veterinærmedisinsk utdan
ning.)> 
S.tid. 834 (18.11.91). 

- Steen, Inger Dag pva. SV, KrF og Sp: «Det 
henstilles til Regjeringen å ivareta enkelt
lands rett til å bruke behovsprøving på ut
setting av genmodifiserte mikroorganis
mer (GMO).(føre var-prinsippet). Det hen
stilles til Regjeringen å ta initiativ til at og
så plantevarieteter blir ekskludert fra pa
tentmuligheter i GATT-sammenheng.» 
S .tid. 2381-2382 (6.2.92). 

- Steen, Inger Dag pva. SV, KrF og Sp: «Det 
henstilles til Regjeringen å arbeide for og 
fremme de nødvendige forslag slik at Nor
ge kan opprettholde kvantitativt import-
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vern på viktige basismatvarer for å styrke 
matvaresikkerheten. Det henstilles til Re
gjeringen å støtte aktivt andre nettoimpor
tørland om å styrke og klargjøre ART.Xl, 
slik at kvantitativt importvern blir GATT
legalt. Spesielt bør kvantitativt import
vern gjelde når en nasjons sjølforsyning 
på jordbruksvarer synker under 60 pst. 
regnet på kalori basis.» 
S.tid. 2382 (6.2.92). 

- Steen, Inger Dag pva. SV, KrF og Sp: «Det 
henstilles til Regjeringen å arbeide aktivt 
for å sikre vitale interesser knyttet til mil
jø, matvaresikkerhet, distriktspolitikk og 
sosiale forhold slik det er nedfelt i stemme• 
forklaring fra april1989.» 
S.tid. 2382 (6.2.92). 

- Steen, Inger Dag p va. SV, KrF og Sp: «Det 
henstilles til Regjeringen å fremme forslag 
om at spredt bosetting og fraflytting-pro
senter blir tatt med som eget kriterium for 
distriktsstøtte i final act-dokumentet.>• 
S.tid. 2382 (6.2.92). 

- Steen, Inger Dag pva. SV: «Det henstilles 
til Regjeringen å vurdere å kompensere 
for økonomiske tap i forbindelse med 
storm felt skog i Eike/jorden i Sogn og Fjor
dane, i påvente av myndighetenes avgjø
relse om varig vern av eikeskogen i dette 
området.» 
S.tid. 3321 (10.4.92). 

- Steen, Inger Dag pva. SV: «Det henstilles 
til Regjeringen å vurdere å bevilge 2,7 mil
lioner kroner til Statens byggtekniske etats 
forskningsprogram 'Orkan l- 1992' .» 

S.tid. 3321 (10.4.92). 
- Steen, Inger Dag, Børre Rønningen, John 

Alvheim og Ingeborg Botnen: «Regjeringa 
vert oppmoda om å opprette fast stasjon 
for skipskontroll i Grenlandsområdet.» 
S.tid. 3531 (12.5.92). 

- Steen, Inger Dag pva. SV og Sp: «Det hen
stilles til Regjeringen å vurdere innenfor 
forvaltningsbedriftens rammer å gi utvi
dete og bedre fullmakter samt klarere an
svars- og myndighetsforhold mellom styret 
i DSS og departementet.» 
S.tid. 3570 (14.5.92). 
(Jf. St.prp. 52.) 

- Steen, Inger Dag pva. SV, KrF og Sp: «Det 
henstilles til Regjeringen å nedsette en ar
beidsgruppe for å utrede en ordning med 
driftsvansketillegg.» 
S.tid. 3883 (4.6.92). 
(Jf. St.prp. 96.) 

- Steen, Inger Dag pva. SV, KrF og Sp: «Det 
henstilles til Regjeringen å sørge for en 
evaluering av ressursbruken for Ren Mat
prosjektet og at fagorganisasjonene blir 
representert i styringsgruppen for prosjek
tet.» 

S.tid. 3883 (4.6.92). 
(Jf. St.prp. 96.) 

- Steen, Inger Dag pva. SV, KrF og Sp: «Det 
henstilles til Regjeringen i løpet av høsten 
1992 å legge fram en stortingsmelding om 
landbrukspolitikken på bakgrunn av Al
stadheim-utvalgets innstilling.» 
S.tid. 3883 (4.6.92). 
(Jf. St.prp. 96.) 

- Steen, Inger Dag pva. SV: «Øvre grense på 
400 dekar for areal- og kulturlandskapstil
legget i korn gjeninnføres.» 
S.tid. 3883 (4.6.92). 
(Jf. St.prp. 96.) 

- Steen, Inger Dag pva. SV: «Taket for års
verkstillegget i melkeproduksjon og saue
hold settes til 2,0 årsverk.» 
S.tid. 3883 (4.6.92). 
(Jf. St.prp. 96.) 

- Steen, Inger Dag p va. SV: «Det henstilles 
til Regjeringen å legge fram en stortings
melding der det blir skissert på hvilken 
måte og innenfor hvilken tidsramme en 
kan styrke Sametingets politiske og kon
stitusjonelle rolle.» 
S.tid. 3967 (11.6.92). 

- Steen, Reiulf, Lisbeth Holand, Jon Lille
tun og Ragnhild Queseth Haarstad: «Det 
henstilles til Regjeringen om i forbindelse 
med håndheving av utlendingsloven, å 
sørge for at trafikkselskaper ikke bøteleg
ges for mangelfull kontroll med reisedoku
menter til personer som vil søke politisk 
asyl i Norge. Selskap~ne skal heller ikke 
bøtelegges for å transportere disse.» 
S.tid. 2052 (19.12.91). 

- Sterri, Siri Frost pva. H og FrP: <<Det hen
stilles til Regjeringen å legge frem for 
Stortinget forslag med sikte på å sikre reell 
foreldremedvirkning i den videregående 
skole for foreldre til elever under myndig
hetsalderen.» 
S.tid. 4124 (16.6.92). 
(Jf. St.meld. 33.) 

- Sterri, Siri Frost pva. H: «Det henstilles til 
Regjeringen å vurdere å gi den enkelte vi
deregående skole et eget driftsstyre, med 
stor frihet til å styre skolen innenfor fast
satte mål for undervisningen og vedtatte 
budsjettrammer, jf. Høyres merknader til 
St.meld. 33 for 1991-92.» 
S.tid. 4124 (16.6.92). 

- Sterri, Siri Frost pva. H, FrP og SV: «Det 
henstilles til Regjeringen å legge frem for
slag til en nasjonal opptrappingsplan for 
etterutdanning for lærere i den videregå
ende skole.» 
S.tid. 4124 (16.6.92). 
(Jf. St.meld. 33.) 

- Sterri, Siri Frost pva. H og FrP: «Det hen
stilles til Regjeringen å utrede en ordning 
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hvor det følger et bonusbeløp med en ung
dom i aldersgruppen fra 16 til19 år som is
tedenfor ordinær skolegang velger å gå ut 
i arbeide under forutsetning av at det byg
ges inn et opplæringselement i avtalen 
med arbeidsgiver.» 
S.tid. 4124 (16.6.92). 
(Jf. St.meld. 33.) 

- Sterri, Siri Frost pva. H og FrP: «Det hen
stilles til Regjeringen å legge til grunn for 
generell studiekompetanse at kravene 
knyttes til fullført og bestått videregående 
opplæring og til felles allmenne fag, tilsva
rende allmennfaglig studieretning. Der
som studieretningsfag fra andre studieret
ninger skal erstatte studeretningsfag fra 
studieretningen allmennfag, må disse fa
gene inneholde en vesentlig teoretisk 
komponent, og det må stilles krav til en til
strekkelig fordypning på VK I- og VK Il
nivå.» 
S.tid. 4124 (16.6.92). 
(Jf. St.meld. 33.) 

- Sterri, Siri Frost pva. H og FrP: «Det hen
stilles til Regjeringen å fastsette nasjonale 
kompetansekrav for de enkelte fag og ni
våer i den videregående skole. Det gjen
nomføres en ordning med eksamen i alle 
avgangsfag i den videregående skole.>> 
S.tid. 4124-4125 (16.6 .92). 
(Jf. St.meld. 33.) 

- Stensland, Leiv, Hans J. Røsjorde, Anders 
Aune, Ingvald Godal, Edvard Grimstad, 
Åsa Solberg Iversen og Per Sævik: «Det 
henstilles til Regjeringen å utforme regel
verk for støy fra fremtidige skytebaner slik 
at støy grenser harmoniserer med de regler 
som gjelder i andre nordiske land. Det bes 
og om at en i avveining mot plan- og byg
ningsloven ikke reduserer flerbruksmulig
heter i friområder.» 
S.tid. 902 (19.11.91}. 

- SV: «Stortinget ber Regjeringen arbeide 
for at Verdensbanken i større grad tar mil
jøhensyn og sosiale hensyn når det stilles 
krav til stater som har lån i Verdensban
ken.» 
S.tid. 1152 (25.11.91). 

- SV, KrF og H: «Regjeringa vert oppmoda 
om å vurdere å opprette ei ny type låne
ordning i statsbankane som går ut på 
toppfinansiering av bustader (2. prioritets
lån).» 
S.tid. 1388 (28.11.91). 

- SV, KrF og Sp: «Regjeringa vert oppmoda 
om at det i Husbank I-ramma vert innar
beida ei ordning med fyrsteheimslån for 
ungdom under 30 år og andre med van
skar på bustad-marknaden. Dette tilbodet 
bør avgrensast til 65 kvm bustadareal og 

med 85 pst. låneutmåling (om lag 2000 
stk.).» 
S.tid. 1388-1389 (28.11.91). 

- SV, KrF og Sp: «Regjeringa vert oppmoda 
om å legge fram framlegg til styrking av 
tilgangen på risikokapital til verdi- og ny
skapingsprosjekter gjennom det offentlege · 
virkemiddelapparatet. Dette på bakgrunn 
av den vanskelige situasjonen i banknæ
ringa.» 
S.tid. 1389 (28.11.91). 

- SV og Sp: «Regjeringa vert oppmoda om å 
endre statens garantiansvar til 75 pst. og 
kommunanes til 25 pst. i samband med 
etableringslåneordninga. » 

S.tid. 1389 (28.11.91). 
- SV: «Regjeringa vert oppmoda om å vur

dere å etablere en avdeling av Statens For
urensningstilsyn i Nord-Norge.» 
S.tid. 1389 (28.11.91). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen i den 
varslede kulturmelding - å legge til grunn 
at de statlige bevilgninger til kulturformål 
i løpet av en fire- årsperiode skal økes fra 
dagens nivå på rundt 112 pst. av statsbud
sjettet til rundt l pst., - å drøfte virkninge
ne for kommunal kulturpolitikk av det 
nye inntektssystemet og vurdere behovet 
for en ny kulturlov,- å foreslå en klarere og 
mer hensiktsmessig arbeidsdeling mel
lom Kulturdepartementet, utvalg og råd 
bl.a. med vekt på styrking av Kulturrådet 
som forsøks- og utviklingsråd.» 
S.tid. 1709 {5.12.91). 

- Sævik, Per, Hans J. Røsjorde, Anders Au
ne, Ingvald Godal, Åsa Solberg Iversen, 
Edvard Grimstad og Leiv Stensland: «Det 
henstilles til Regjeringen å utforme regel
verk for støy fra fremtidige skytebaner slik 
at støy grenser harmoniserer med de regler 
som gjelder i andre nordiske land. Det bes l 
og om at en i avveining mot plan- og byg
ningsloven ikke reduserer flerbruksmulig
heter i friområder.>> 
S .tid. 902 (19.11.91). 

- Thoresen, Finn pva. FrP oversendt fra 
Odelstinget 10. oktober 1991: «Det henstil
les til Regjeringen å fremme forslag til 
endringer i lov av 28. mai 1976 om voksen
opplæring.>> 
S.tid. 266 (17.10.91). 
(.Jf. Ot.prp. 46 (1990-91).) 

- Wara, Tor Mikkel pva. FrP: «Det henstilles 
til Regjeringen å sørge for at ingen sykehus 
i 1992 reduserer sine behandlingstilbud på 
grunn av manglende driftsmidler.» 
S.tid. 4427 (19.6.92). 
(.Jf. St.prp. 89.) 

- Wara, Tor Mikkel pva. FrP: «Det henstilles 
til Regjeringen å innføre en ordning med 
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statlig tilskudd innen eldreomsorgen i 
kommunene slik at det bygges ut et til
strekkelig antall nye sykehjemsplasser/ 
heldøgns omsorgstilbud for eldre.» 
S.tid. 4427 (19.6.92). 
(Jf. St.prp. 89.) 

- Widnes, Marie Lovise pva. SV oversendt 
fra Odelstinget 14. november 1991: «Det 
henstilles til Regjeringen å utrede hvilke 
konsekvenser det vil få å gi en generell rett 
til arbeidsledighetstrygd til arbeidsløse 
som ikke har opparbeidet seg rettigheter 
til slik trygd, og som i dag belaster kom
munenes sosialbudsjett.)) 
S.tid. 924-925 (19.11.91). 
(Jf. Ot.prp. 29 (1990-91).) 

- Widnes, Marie Lovise pva. SV oversendt 
fra Odelstinget 14. november 1991: «Det 
henstilles til Regjeringen å utrede hvilke 
økonomiske konsekvenser bortfall av egen
andeler for kommunale helse- og sosialtje
nester vil måtte få for de statlige overførin
gene.)) 
S.tid. 925 (19 .11 .91). 
(Jf. Ot.prp. 29 (1990-91).) 

- Widnes, Marie Lovise pva. SV oversendt 
fra Odelstinget 2. desember 1991: «Regje
ringa vert oppmoda om å gjere slutt på 
den urettferdige skilnaden i tilleggspen
sjon mellom dei uføre som er fødde før og 
uføre som er fødde etter 1945.» 
S.tid. 1832 (12 .12.91). 

- Widnes, Marie Lovise: «Regjeringa vert 
oppmoda om som eit strakstiltak å forby
de bruk av amalgam på bom under 7 år, 
gravide og folk med nyresjukdomar.» 
S.tid. 3582 (14.5.92). 

- Widnes, Marie Lovise: «Regjeringa vert 
oppmoda om å utarbeide ein avviklings
plan for bruk av amalgam som tannfyl
lingsstoff og leggje den fram for Stortinget 
til handsaming.» 
S.tid. 3582 (14.5.92). 

- Widnes, Marie Lovise: «Regjeringa vert 
oppmoda om å syte for at tannlegehøgsku
lane får heva sin kompetanse når det gjeld 
undervisning om og restaurering av ten
ner med alternative tannfyllstoff.» 
S.tid. 3582 (14.5.92). 

- Widnes, Marie Lovise: «Regjeringa vert 
oppmoda om å vurdere refusjon av amal
gamsanering hos dei som har kroner av 
gull over amalgam, eller ei blanding av 
gull- og amalgamplomber. Kriteria for å få 
refusjon for allergi plager må gjerast slik at 
også allergi utanom munnhola kan verte 
vurdert.» 
S.tid. 3582-3583 (14.5.92) . 

- Widnes, Marie Lovise: «Regjeringa vert 
oppmoda om å påbyde verneutstyr ved 
tannlegekontora ved arbeid med amal
gamsanering.» 
S.tid. 3583 (14.5.92). 

- Widnes, Marie Lovise: «Regjeringa vert 
oppmoda om ei betre oppfylging av FN
soldatar etter avslutta teneste . ... )) 
S.tid. 4498 (22.9.92). 

- Widnes, Marie Lovise: «Regjeringa vert 
oppmoda om å auke innsatsen i arbeidet 
med å førebyggje og avhjelpe psykiske ska
dar mellom FN-soldatar .. .. » 

S.tid. 4498 (22.9.92). 
- Aarrestad, Unn pva. Sp: «Regjeringa vert 

oppmoda om å utforma framlegg til ei for
søksordning med kommunal kontantstøt-
te.)) 
S.tid. 3042 (31.3.92). 

11. Private forslag: 

- Forslag fra Solveig Sollie og Borghild Røy
seland om omsorgspermisjon for pårøren
de som tar på seg pleieoppgaver. 
Dok. 8:42 (1990-91), ref. S.tid. 3253 (1990-
91), Innst. S. 3, S.tid. 343-346 (24 .10.91). 

- Forslag fra Jan Erik Fåne om å be Regje
ringen innføre tidsfrister for det offentlige 
når det gjelder behandling av alle søkna
der, konsesjoner, bevillinger, tillatelser, 
løyver o.l. 
Dok. 8:45 (1990-91), ref. S .tid. 3361 (1990-
91), Innst. S . 11, S.tid. 914-915 (19.11.91). 

- Forslag fra Kjell Magne Bondevik, Kjell
bjørg Lunde og Anne Enger Lahnstein om 
økt antall kvoteflyktninger. 
Dok. 8:53 (1990-91), ref. S .tid. 4137 (1990-
91), Innst. S. 38, S .tid. 1773-1781 (9.12 .91). 

- Forslag fra Thea Knutzen, Siri Frost Sterri 
og Wenche Frogn Sellæg om opprettelse 
av en klinikk for ryggoperasjoner Sør
Trøndelag fylke . 
Dok. 8 :23, ref. S.tid. 3060, Innst. S . 159, 
S.tid. 3743-3753 (25 .5.92). 

- Forslag fra Eva R. Finstad, Gunnar Fat
land og John G. Bemander om å be Regje
ringen gjennomføre økt samordning og 
bedre organisering av energiøkonomise
ringsarbeidet, samt legge frem konkrete 
forslag for Stortinget, basert på retnings
linjer gitt i dette dokument. 
Dok. 8:26, ref. S.tid. 3180, Innst. S . 172, 
S .tid. 3809- 3810 (2.6.92). 

- Forslag fra Svein Alsaker, Eleonore Bjart
veit og Solveig Sollie om samværsrett mel
lom foreldre og barn ved samlivsbrudd. 
Dok. 8:32, ref. S .tid. 3532, Innst. S. 239, 
S.tid. 4466- 4469 (7 .9 .92). (Jf. Ot.prp. 91.) 
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1992-93 

I. Forslag fra Stortingsrepresentanter: 

Fra repr.: 
- Alsaker, Svein pva. KrF oversendt fra 

Odelstinget 16.12.92 : «Det henstilles til Re
gjeringen å fremme nødvendig lovhjem
mel i lov av 15. desember 1967 nr. 9 om pa
tenter slik at Kongen ved forskrifter kan gi 
utfyllende regler om lovens praktisering.» 
S.tid. 2376 {11.1.93). 
(Jf. Dok. 8:51 (1991-92).) 

- Alvheim, John pva. FrP: «Det henstilles til 
Regjeringen å vurdere å fjerne gjestepasi
entordningen og erstatte denne med en 
betalingsplikt fra Folketrygden etter 
stykkpris for de pasienter som henvises til 
behandling utenfor eget bostedsfylke.» 
S .tid. 4396 (10.6.93). 

- Angelsen, Peter, Børre Rønningen og Sol
veig Sollie: «Regjeringa vert oppmoda om 
å legge til rette for at Televerket kan bruke 
lengre tid på omstillinga, slik at mogeleg 
nedbemanning kan skje ved naturleg av
gang og gjennom tilbad om førtidspensjo
nering.)) 
S.tid. 766 (30.10.92). 
(Jf. St.meld. 67 (1991-92).) 

- Angelsen, Peter pva. Sp og SV: «Det hen
stilles til Regjeringen å orientere på en eg
net måte om situasjonen omkring det in
ternasjonale fisket og kontrollen med dette 
i Barentshavet.» 
S .tid. 1406 (20 .11.92). 
(Jf. Budsjett-innst. S . 10.) 

- Angelsen, Peter pva. Sp: «Det henstilles til 
Regjeringen fortsatt å arbeide med etable
ring av en mellombølge-/langbølgesender 
som dekker de nordlige havområdene.» 
S.tid. 4498 (14.6.93). 
(Jf. St.meld. 32.) 

- Aunet, Per pva. SV: «Det henstilles til Re
gjeringen å utarbeide 4-årige meldinger 
om norsk miljøpolitikk.» 
S.tid. 3796 (13 .5.93). 

- Bjørnestad, Paal A. pva. FrP: «Det henstil
les til Regjeringen å foreta en gjennom
gang av vernede vassdrag for å kartlegge 
de vassdrag der andre typer inngrep har 
redusert verneverdien.» 
S.tid. 3251 (1.4.93). 
(Jf. St.prp. 118.) 

- Chaffey, Paul pva. SV, KrF og Sp: «Det 
henstilles til Regjeringen å arbeide for at 
de politiske betingelsene knyttet til struk
turtilpasningslån gjennom Verdensban
ken og Pengefondet i langt større grad gjø
res fattigdomsorienterte. En må legge vekt 
på langsiktige strukturreformer, tilfreds-

stillelse av grunnbehov og vekst i syssel
settingen framfor kortsiktige krisetiltak 
som rammer de fattigste. Det må samtidig 
stilles krav til utviklingsland om reduk
sjon av militærutgifter, tilbakeføring av 
fluktkapital, fjerning av subsidier på luk
susvarer og tiltak mot miljøødeleggelser.» 
S .tid. 2728 (11.2.93). 
(Jf. Dok. 8:10 for 1991-92.) 

- Dørum, Anneliese, Harald Løbak Thore
sen, Thor-Eirik Gulbrandsen og Solveig 
Torsvik: «Stortinget viser til de sterke fag
lige argumenter for en plassering av Spe
sialfengselet i Oslo-regionen og til konsu
lentgruppens forslag om maksimalt 25 
innsatte i en slik institusjon. Det henstilles 
til Regjeringen å foreta en nærmere vurde
ring av hvorvidt det kan være formålstjen
lig med en oppdeling av Spesialfengselet i 
to enheter, en i Trondheims-området og en 
i Oslo-området.» 
S.tid. 1235 (17.11.92). 
(Jf. St.meld. 56 for 1991-92.) 
Ellefsen, Harald pva. Inger Pedersen, 
Hans J . Røsjorde, Thea Koritzinsky, Borg
hild Røyseland, Edvard Grimstad, Anders 
Aune og seg selv: «Det henstilles til Regje
ringen å intensivere arbeidet for mennes
kerettigheter i Kina og i Tibet og selvbe
stemmelsesrett for det okkuperte Tibet, 
bl. a. underhenvisning til de resolusjoner 
FNs Generalforsamling har vedtatt.)) 
S.tid. 2849 (23.2 .93). 

- Ellefsen, Harald pva. Inger Pedersen, 
Hans J. Røsjorde, Thea Koritzinsky, Borg
hild Røyseland, Edvard Grimstad, Anders 
Aune og seg selv: «Det henstilles til Regje
ringen å arbeide for at det snarest og uten 
forhåndsbetingelser innledes forhandlin
ger mellom tibetanerne under ledelse av 
Dalai Lama og myndighetene i Kina.« 
S.tid. 2849 (23.2.93). 

- Fatland, Gunnar pva. H oversendt fra 
Odelstinget 17 .11. 92 : «Det henstilles til Re
gjeringen å legge forholdene til rette for et 
nærmere og mer forpliktende nordisk 
energisamarbeid, bl.a. med sikte på å øke 
norsk elektrisitetsproduksjons andel i det 
nordiske kraftmarked.» 
S .tid. 1839 (1.12 .92). 
(Jf. Ot.prp. 11.) 

- Fatland, Gunnar: «Det henstilles til Re
gjeringen å fremme en stortingsmelding 
om innenlands bruk av gass i Norge, for å 
bidra til økt verdiskapning og sysselset
ting.)) 
S.tid. 3047 (23 .3.93). 
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- Finanskomiteen: «Det henstilles til Regje
ringen å legge fram melding om levekår
sproblemer og boforhold i storbyene. » 
S.tid. 4822 (17.6.93). 
(Jf. St.prp. 78.) 

- Gjønnes, Kåre pva. KrF: «Det henstilles til 
Regjeringen å framlegge for Stortinget en 
ny familiemelding, der ulike familiers 
livssituasjon så vel som barns oppvek
stvilkår og omsorgssituasjon drøftes i en 
bred sammenheng. >> 
S.tid. 522 (20.10.92). 

- Grimstad, Edvard: «Det henstilles til Re
gjeringen å legge fram en melding for 
Stortinget med ulike alternativer for en 
senking av promillegrensen ved føring av 
motorvogn, herunder 0,0 promille, samt en 
vurdering av erfaringene med den endring 
av straffereaksjonene for promillekjØring 
som ble innført i 1988.» 
S.tid. 2407 (14.1.93). 

- Gulbrandsen, Thor Eirik: «Det henstilles 
til Regjeringen å legge etableringen av et 
Rikspolitisk Historisk Senter/Nasjonalt 
Kulturanlegg ved Eidsvollsbygningen 
fram for Stortinget som egen sak. » 
S.tid. 1918 (3.12.92). 

- Halvorsen, Kristin pva. SV: << Det henstil
les til Regjeringa å legge fram en plan for 
hvordan redusert arbeidsgiveravgift i 
k01nbinasjon med Økte miljøavgifter kan 
favorisere arbeidsintensiv næringsvirk
somhet. » 
S.tid. 940 (3.11.92). 
(Jf. St. meld. 1.) 

- Halvorsen, Kristin pva. SV: <<Det henstil
les til Regjeringen å legge fram forslag til 
hvordan statsbankene kan anvendes som 
et aktivt virkemiddel for et lavere renteni
vå. » 
S.tid. 940 (3.11.92). 
(Jf. St.meld. 1.) 

- Halvorsen, Kristin pva. SV: << Det henstil
les til Regjeringen å legge fram et sysselset
tingsbudsjett i forbindelse med Langtids
programmet for perioden 1993-97. Syssel
settingsbudsjettet skal inneholde en kon
kret målsetting om full sysselsetting, an
alyse av hvor mange nye arbeidsplasser 
det er behov for og hvilke samfunnsopp
gaver det er behov for å løse. Sysselset
tingsbudsjettet skal inneholde forslag til 
en «sysselsettingsstyrt økonomi » og for
slag til hvordan uløste oppgaver og ar
beidsløse kan kobles sammen.» 
S.tid. 940-941 (3.11.92). 
(Jf. St. meld. 1.) 

- Halvorsen, Kristin pva. SV, KrF og Sp: 
«Det henstilles til Regjeringen å vurdere 
en ordning som kan avhjelpe de likvidi-

tetsproblemer enkelte skogeiere kan få i 
områder hvor det i praksis er innført 
hogststopp pga. orkanskadene. » 
S.tid. 2323 (18.12.92). 
(Jf. Budsjett-innst. S. Il (salderingsinnstil
lingen).) 

- Halvorsen, Kristin pva. SV: «Det henstil
les til Regjeringen å legge fram en tiltaks
plan for de gjeldstyngede borettslag i by
fornyelsesområdene i forbindelse med re
vidert nasjonalbudsjett.. .» 
S.tid. 3370 (22.4.93). 

- Hansen, Geir-Ketil pva. SV og Sp: << Det 
henstilles til Regjeringen å utrede hvilke 
konsekvenser den framtidige utviklingen 
innen teleområdet vil få for transport av 
varer og tjenester. •> 
S.tid. 766 (30.10.92)_ 
(Jf. St.meld. 67 (1991-92).) 

- Haugen. Helga pva. KrF og Sp oversendt 
fra Odelstinget 17.11.92: << Det henstilles til 
Regjeringen a fremme nytt forslag til en
dring i energiloven, jf. tilråding fra Olje- og 
energidepartementet av 30. oktober 1992, 
som bl.a. legger til grunn at lokale energi
verk med leveringsplikt skal kunne avkre
ve en kontrakt på minst 3 års varighet un
der en nærmere fastsatt grense for effekt 
og energi, og med et utgangspunkt for å 
fastsette slike grenser, et forbruk med ef
fektuttak under 0,2 MW og 0,5 GWh ener
giuttak årlig.'' 
S.tid. 1839 (1.12.92). 
(Jf. Ot.prp. 11.) 

- Hedstrøm, Øystein pva. FrP: «Det henstil
les til Regjeringen å fremme sak om bruk 
av midler til «goodwill-avtalene" og «50 
pst.-avtalene » mellom selskapene og myn
dighetene.» 
S.tid. 1830 (1.12.92). 
(Jf. Budsjett-innst. S . 8.) 

- Hiim, Arild pva. H og FrP: «Det henstilles 
til Regjeringen å vurdere en overfØring av 
arbeidsdriften i fengslene til private. 
S.tid. 1114 (13.11.92). 
(Jf. Budsjett-innst. 4.) 

- Hiim, Arild forslag oversendt fra Odelstin
get 3. juni 1993: << Det henstilles til Regje
ringen å vurdere å innføre regler om proto
kollasjon av lagmannens rettsbelæring." 
S.tid. 4398 (10.6.93). 
(Jf. Ot.prp. 78.) 

- Holand, Lisbeth pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 13 .11. 92: «Stortinget henstiller 
til Regjeringen å fremme forslag om end
ringer i utlendingsloven, slik at de regler 
som i denne proposisjonen foreslås for 
EØS-borgere, blir gjort gjeldende for alle 
utlendinger. » 
S.tid. 1840-1841 (2.12.92). 
(Jf. Ot.prp. 72 for 1991-92.) 
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- Holten, Odd pva. KrF: «Det henstilles til 
Regjeringen i forbindelse med nasjonal
budsjettet for 1994 å vurdere muligheter 
for å gjøre innlåns- og rentepolitikken i 
satsbankene mer fleksibel, slik at bevegel
ser i statsbankenes rentenivå mer følger 
endringer i markedet.» 
S.tid. 4 793 (17 .6.93). 
(Jf. St.prp. 78.) 

- Houg, Tora Aas land pva. SV: «Det henstil
les til Regjeringen å bidra til at den statlige 
medvirkningen til refinansiering av El
kem AlS sikrer fortsatt sysselsetting, utvik
ling av miljøtiltak og muligheter for ny in
dustriell utvikling gjennom viderefored
ling i de enkelte lokalsamfunn.» 
S.tid. 2076 (8.12.92). 
(Jf. St.prp. 18.) 

- Houg, Tora Aas land pva. SV: «Det henstil
les til Regjeringen å legge vilkår til grunn 
for konsesjon til aksjeoppkjøp i Freia Ma
rabou AlS som innebærer forpliktelser til 
følgende.» 
S.tid. 2170-2171 (14.12.92). 
(Jf. Dok. 8:2.) 

- Houg, Tora Aasland pva. SV: «Det henstil
les til Regjeringen å legge fram en plan for 
hvordan norsk eierkapital kan styrkes slik 
at uønskete utenlandske oppkjøp hin
dres.» 
S.tid. 2171 (14.12 .92). 
(Jf. Dok. 8:2.) 

- Haug, Tora Aasland pva. SV: «Det henstil
les til Regjeringen om ikke å gi konsesjon 
til den omsøkte kraftutvekslingsavtalen 
mellom Statkraft og PreussenElektra AG.» 
S.tid. 4462 (14.6.93). 
(Jf. St.meld. 46.) 

- Houg, Tora Aas land pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 4. juni 1993: «Det anmodes om 
at Regjeringen - i samband med den bebu
dede gjennomgangen av dagpengeordnin
gen - vurdere en (midlertidig) opphevelse 
av den såkalte 80-ukersregelen.» 
S.tid. 4938 (2.9.93) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(Jf. Ot.prp. 96 .) 

- Høegh, Annelise pva. H og FrP oversendt 
fra Odelstinget 3. juni 1993: «Stortinget 
ber Regjeringen legge frem en stortings
melding med en oversikt over alle særlo
ver og dispensasjoner som er i strid med 
den nye konkurranseloven med Regjerin
gens kommentarer, slik at Stortinget kan 
foreta en vurdering av hvilke særlover og 
dispensasjoner som bør opprettholdes.» 
S .tid. 4500-4501 (14.6.93). 
(Jf. Ot.prp. 41.) 

- Haarstad, Ragnhild Queseth pva. Sp: «Det 
henstilles til Regjeringen å ta initiativ til 

en konferanse om miljøsituasjonen i våre 
nordlige områder særlig med vekt på for
urensningene på Nordkalotten. Konferan
sen bør omfatte deltakere fra regjeringer 
og parlamenter i de berørte land.>> 
S.tid. 522 (20.10.92). 

- Haarstad, Ragnhild Queseth pva. Sp: «Det 
henstilles til Regjeringen om at Sametin
get blir representert i den delegasjon som 
skal forhandle om norsk medlemskap i 
EF.» 
S.tid. 2035 (8.12.92). 
(Jf. St.meld. 52 for 1991-92.) 

- Haarstad, Ragnhild Queseth pva. Sp: «Det 
henstilles til Regjeringen å ta initiativ til at 
FN samordner arbeidet med en forsvarlig 
lagring av avfallet etter nedbygde atom
våpen, samt at FN samordner arbeidet 
med en omstilling til sivile oppgaver av 
den forskningskompetansen som har vært 
i bruk bl.a. i Sovjetunionens atomvåpenin
dustri.>> 
S.tid. 3928 (24.5.93). 

- Jakobsen, Johan J. pva. Sp: «Det henstilles 
til Regjeringen ei legge fram for Stortinget 
en samlet strategi for å sikre norsk eier
skap i næringslivet. I tillegg til nødvendi
ge endringer i konsesjonslovgivningen 
bør opplegget omfatte tiltak som kan bed
re kapitaltilgangen og kapitaldannelsen i 
norsk næringsliv, herunder endringer i 
den såkalte delingsmodellen i skatterefor-
men.» 
S.tid. 2567 (2.2.93). 

- Johansen, Reidar pva. SV: «Det henstilles 
til Regjeringen å sørge for at regelverket i 
lov om Norsk Internasjonalt Skipsregister 
sikrer at det enkelte skips eierforhold blirk 
klart og oversiktlig.» 
S.tid. 1406 (20.11.92). 
(Jf. Budsjett-innst. S. 10.) 

- Johansen, Reidar pva. SV: «Det henstilles 
til Regjeringa å legge fram forslag om inn
føring av en konsesjonsordning spesielt 
mht. sikkerhetskrav for passasjerferger og 
ferger som trafikkerer norske havner.» 
S.tid. 2988 (18.3.93). 
(Jf. St.meld. 63 for 1991-92.) 

- Johansen, Reidar pva. SV: «Det henstilles 
til Regjeringa å fremme konkrete forslag 
til gjennomføring av de tiltak som Schei
utvalget og Jansen-utvalget fremmer i sine 
innstillinger, og som ikke er fremmet 
St.meld. 63 for 1991-92.» 
S.tid. 2988 (18.3.93). 

- Knutzen, Thea pva. H og FrP oversendt fra 
Odelstinget 11.12.92: «Det henstilles til Re
gjeringen å fremme forslag om en avvik
ling av utdanningsstønaden for ugifte, 
skilte og separerte forsørgere. For de som 
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har fått innvilget slik stønad, forutsettes 
det at stønaden beholdes ut 1993. « 

S.tid. 2242 (16.12.92). 
(Jf. Ot.prp. 6.) 

- Lilletun, Jon pva. KrF: «Det henstilles til 
Regjeringen å innføre offentlig forhånd
skontroll av videogrammer.» 
S.tid. 4498 (14.6.93). 
(Jf. St.meld. 32.) 

- Liltved, Tore A . pva H . og FrP oversendt 
fra Odelstinget 26.10.92: «Det henstilles til 
Regjeringen å legge frem forslag om ned
trapping av særavgiften på materiell og 
mottakerutstyr.» 
S.tid. 1938 (3.12 .92). 
(Jf. Ot.prp. 78 for 1991-92.) 

- Liltved, Tore A. p va. H, Fr P og Finn Thore
sen: «Det henstilles til Regjeringen å påleg
ge Statens Teleforvaltning å sikre at nær
radiosendingene får en teknisk kvalitet 
som sikrer gode mottakerforhold i hele 
konsesjonsområdet.» 
S.tid. 4498 (14.6.93). 
(Jf. St.meld. 32 .) 

- Ludvigsen, Svein pva. H og FrP: «Det hen
stilles til Regjeringen, under henvisning 
til merknadene i innstillingen til Dok. 8:55 
og St.meld. 58 for 1991-92, å vurdere de de
ler av forslagene i Dok. 8:55 som ikke alle
rede er gjennomført under arbeidet med å 
utforme en fremtidig fiskeripolitikk etter 
nærværende innstilling.>> 
S.tid. 2028 (7 .12.92). 

- Lyngholm, Wenche pva. SV: «Det henstil
les til Regjeringen å øke det øremerkede 
statstilskuddet til funksjonshemmede barn 
som får tilbud om plass i skolefritidsord
ningen.» 
S.tid. 4571 (15.6.93). 
(Jf. St.meld. 40 .) 

- Marcussen, Jens: «Det henstilles til Regje
ringen å fremme forslag om rammevilkår 
for norske sjømenn tilsvarende danske el
ler svenske rammevilkår.» 
S .tid. 3018 (18.3.93). 

- Marcussen, Jens pva. FrP: «Det henstilles 
til Regjeringen å legge forholdene til rette 
for at brukergrupper av fiskerihavner i 
størst mulig utstrekning forestår utbyg
ging og drift av slike havner for egen reg
ning og risiko.» 
S .tid. 4893 (18.6.93). 
(Jf. St.meld. 44.) 

- Myrvoll, Inge pva. SV: «Det henstilles til 
Regjeringen å sørge for at kjørevegsavgif
ten halveres fra l. januar 1994 og reduseres 
ytterligere for kombinerte transporter.» 
S.tid. 4435 (11.6.93). 

- Nyberget, Terje pva. FrP: «Det henstilles 
til Regjeringen å utrede om det er behov 

for å videreføre den økonomiske støtten til 
tros- og livssynssamfunn. 
S.tid. 1113 (13.11.92). 
(Jf. Budsjett-innst. 4.) 

- Restad, Gudmund pva. Sp: «Det henstilles 
til Regjeringen å vurdere en ordning hvor 
arbeidende kapital, innenfor rammen av 
uendret formuesskatteproveny, fritas helt 
eller delvis for formuesskatt .» 
S.tid. 940 (3.11.92). 
(Jf. St.meld. 1.) 

- Risnes, Knut pva. KrF: «Regjeringa vert 
oppmoda om å endra statens garantian
svar i samband med etableringslån Il, slik 
at heile garantiansvaret ligg hjå staten.» 
S .tid. 1652 (26.11.92). 
(Jf. Budsjett-innst. S . 5.) 

- Rønningen, Børre , Solveig Sollie og Peter 
Angelsen: «Regjeringa vert oppmoda om å 
legge til rette for at Televerket kan bruke 
lengre tid på omstillinga, slik at mogeleg 
nedbemanning kan skje ved naturleg av
gang og gjennom tilbod om førtidspensjo
nering.» 
S.tid. 766 (30.10.92) . 
(Jf. St.meld. 67 (1991-92) .) 

- Rønningen, Børre pva. SV: «Regjeringa 
vert oppmoda om å overføre ubrukte ram
mer i Industribanken, Industrifondet, 
Småbedriftsfondet og Distriktenes Utbyg
gingsfond for 1992 til 1993 ... » 

S.tid. 1651-1652 (26.11.92). 
(.Jf. Budsjett-innst. S. 5.) 

- Rønningen, Børre: «For å sikre ein større 
kapitaltilgang til arbeids- og næringslivet, 
retta mot nyetablering, omstilling og ut
vikling, vert Regjeringa oppmoda om å 
leggje fram ei stortingsmelding med ei 
evaluering og moglegeframlegg til endrin
gar av fylgjande tiltak/ordningar under 
SND: ... » 

S.tid. 4054 (28 .5.93). 
- Røsjorde, Hans J. pva. FrP: «Det henstilles 

til Regjeringen å øke tempoet i utviklingen 
av skyte- og øvingsfelter for å ivareta beho
vet for effektiv utdanning.» 
S.tid. 3840 (13.5.93) . 

- Sjøfarts- og fiskerikomiteen: «Med bak
grunn i de utfordringer norsk fiskerinæ
ring står overfor og med hensyn til de krav 
ressurssituasjonen stiller det samlede 
kontrollapparat, henstilles det til Regje
ringen å komme tilbake til Stortinget med 
en gjennomgang av det samlede forvalt
ningsapparat i fiskerinæringen på en eg
net måte.» 
S.tid. 1409 (20.11.92). 
(Jf. Budsjett-innst. S. 10.) 

- Sjøfarts- og fiskerikomiteens medlemmer: 
«Det henstilles til Regjeringen å vurdere 
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tiltak som gjør det mulig for Opplysnings
utvalget for fisk å fortsette sitt viktige 
markeds- og informasjonsarbeid om fisk 
overfor den norske forbruker, i tråd med 
de ernæringsmessige og politiske målset
tinger.>> 
S.tid. 4793 (17 .6.93). 
(Jf. St.prp. 78.) 

- Sollie, Solveig, Børre Rønningen og Peter 
Angelsen: «Regjeringa vert oppmoda om å 
legge til rette for at Televerket kan bruke 
lengre tid på omstillinga, slik at mogeleg 
nedbemanning kan skje ved naturleg av
gang og gjennom tilbod om førtidspensjo
nering.» 
S.tid. 766 (30.10.92). 
(Jf. St.meld. 67 (1991-92).) 

- Sortåsløkken, Magnar pva. SV: «Stortin
get henstiller til Regjeringen å utrede en 
ordning med yrkesmessig attføring for 
personer som har hatt tungt pleieansvar 
når dette opphører.>> 
S.tid. 605-606 (22.10.92). 
(Jf. St.meld. 39 (1991-92).) 

- Sortåsløkken, Magnar pva. SV: «Regjerin
ga vert oppmoda om å vurdere å opprette 
ei stilling som attføringskonsulent i kvar 
kommune.» 
S.tid. 606 (22 .10.92). 
(Jf. St.meld. 39 (1991-92).) 

- Sortåsløkken, Magnar pva. SV, KrF og Sp: 
«Det henstilles til Regjeringen å se til at 
Bioteknologinemnda, i forbindelse med 
den lovmessige oppfølgingen av St.meld. 
25 for 1992-93, legger fram en etisk og sam
funnsmessig vurdering av Regjeringens 
forslag . « 
S .tid. 4385 (10.6.93). 
(Jf. St.meld. 25.) 

- Spilde, Arne Alsåker pva. H og FrP: «Re
gjeringa vert oppmoda om at det ved den 
generelle gjennomgangen av konsesjonslo
va vert vurdert: .... » 

S.tid. 4073 (1.6.93). 
(Jf. St.meld. 43.) 

- Stangeland, Magnus pva. SV og Sp: «Re
gjeringa vert oppmoda om å leggje fram ei 
vurdering av flytrafikkens bidrag til glo
bal oppvarming, særleg sett på bakgrunn 
av effekten av NOx-utslepp i stor høgde.» 
S.tid. 1559 (24.11.92). 
(Jf. St.meld. 47 for 1991-92.) 

- Thomassen, Petter pva. H, FrP og Finn 
Thoresen: «Det henstilles til Regjeringen å 
innføre landsomfattende kunnskapsprø
ver i alle skriftlige fag i grunnskolen.» 
S.tid. 1921 (3 .12.92). 
(Jf. Budsjett-innst. S. 12.) 

- Thomassen, Petter pva. H, FrP og Finn 
Thoresen: «Det henstilles til Regjeringen å 
foreslå tiltak som styrker undervisningen i 

2. fremmedspråk på grunnskolens ung
domstrinn og å gjøre 2. fremmedspråk til 
tellende fag ved opptak til videregående 
skole.» 
S.tid. 1921 (3.12.92). 
(Jf. Budsjett-innst. S. 12.) 

- Thomassen, Petter pva. H, FrP og Finn 
Thoresen: «Det henstilles til Regjeringen å 
legge Meland-utvalgets utredning «Tiltak 
for større reell foreldreinnflytelse i skolen 
frem for Stortinget i en melding eller i en 
annen egnet form.» 
S.tid. 1921 (3.12.92). 

- Thoresen, Finn pva. FrP og ham selv: «Det 
henstilles til kirke- utdannings- og forsk
ningsministeren som generalforsamling i 
Winix AlS å innlevere selskapet til skifte
retten.» 
S.tid. 4174 (4.6.93). 
(Jf. St. prp. 125 for 1991-92.) 

- Ueland, Ole Gabriel pva. Sp: «Regjeringa 
vert oppmoda om ikkje å avgjere konse
sjonssøknaden frå Philip Morris om kjøp 
av aksjane i Freia Marabou, før Stortinget 
har drøfta interpellasjonen av 30. septem
ber 1992 om den framtidige eigarstruktu
ren i norsk næringsliv.» 
S.tid. 2171 (14.12.92). 
(Jf. Dok. 8:2.) 

- Ueland, Ole Gabriel pva. Sp: «Regjeringa 
vert oppmoda om å legge fram ei melding 
som tar opp meir prinsipielle sider ved 
eksport av norsk vasskraft på langsiktige 
avtaler, m.a. dei konsekvensar dette kan 
ha for pris og levering til norsk industri og 
norske forbrukarar. Ein ber vidare om at 
Regjeringa ikkje tar stilling til den aktuelle 
konsesjonssøknaden før Stortinget har 
drøfta norsk krafteksport på prinsipielt 
grunnlag.» 
S.tid. 4462 (14.6.93). 
(Jf. St.meld. 46.) 

- Wara, Tor Mikkel pva. FrP, SV og Aune
lista: «Det henstilles til Regjeringen om å 
utrede reduksjon av arbeidsgiveravgiften 
på minst 5 pst. som virkemiddel for å øke 
sysselsettingen. Regjeringen anmodes om 
å komme tilbake til Stortinget med en slik 
utredning under behandlingen av Revi
dert nasjonalbudsjett. I denne sammen
heng må også finansieringen av folketryg
den og innføring av altemative distrikts
politiske virkemiddel vurderes.>> 
S .tid. 940 (3.11.92). 
(Jf. St.meld. 1.) 

- Wara, Tor Mikkel pva. FrP, SV og Aune
lista: «Det henstilles til Regjeringen å opp
rette «Tiltakssone Oslo Øst» fra l. januar 
1994.» 
S.tid. 4793 (17.6.93). 
(Jf. St.prp. 78.) 
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- Wara, Tor Mikkel pva. FrP og KrF: «Det 
henstilles til Regjeringen å legge fram en 
ajourført analyse av kostnader og miljø
messige effekter av de gjenstående norske 
tiltak under Nordsjøplanen og mht. gjen
nomføringstakt i andre nordiske land. Re
degjørelsen forutsettes framlagt i Miljø
verndepartementets budsjett for 1994 eller 
som egen sak så snart som mulig.» 
S.tid. 4793 (17.6.93). 
(Jf. St.prp. 78.) 

- Widnes, Marie Lovise pva. SV og Sp over
sendt fra Odelstinget 13. november 1992: 
«Det henstilles til Regjeringen å fremme 
forslag om en samordning av syketrans
porten med basis i stedlige og regionale 
trygdekontorer.» 
S.tid. 1780 (30.11.92). 
(Jf. Ot.prp. 39 for 1991-92.) 

- Widnes, Marie Lovise pva. SV og Sp over
sendt frå Odelstinget 11.12.92: «Regjeringa 
vert oppmoda om å med verke økonomisk 
til at kommunar og fylke kan opprette [lei
re stillingsheimlar og tilsetje fleire legar, 
spesialistar og fysioterapeutar med avtaler 
eller på fastløn der tilbodet vert for knapt 
når refusjonen for privatpraktiserande 
helsepersonell som fritt etablerer seg etter 
10.10.92, fell bort. Stortinget må haldast 
orientert, slik at uføresette uheldige ver
knader av den nye ordninga kan verte jus
terte.» 
S.tid. 2242-2243 (16.12 .92). 
(Jf. Ot.prp. 6.) 

- Widnes, Marie Lovise pva. SV oversendt 
frå Odelstinget 11 .12 . 92: «Regjeringa vert 
oppmoda om å vurdere ei ordning for skil
de, separerte og einslege foreldre om rett 
til inntektsfrådrag for reise/besøksutgifter 
i samband med samvær med borna sine 
som overskrid ein fastlagd minstesum. >> 

S.tid. 2243 (16.12 .92). 
(Jf. Ot.prp. 6.) 

- Ytterhorn, Inger-Marie pva. FrP: «Det 
henstilles til Regjeringen å fremme forslag 
om innføring av et folketrygdbevis som ut
deles med skattekortet hvert år, og som vi
ser hvor mange folketrygdpoeng den en
kelte har opptjent og hva den fremtidige 
alderspensjon vil bli under de gitte forut
setninger.» 
S.tid. 522 (20.10.92). 

Il. Private forslag: 

- Forslag fra Magnar Sortåsløkken og Marie 
Lovise Widnes om lovfesting av kommu
nale og fylkeskommunale råd for funk
sjonshemmede. 
Dok. 8:8 (1991-92), ref. S.tid. 2195 (1991 -92), 

Innst. S. 106, 245 (91-92, S .tid. 606-610 
(22.10.92). 

- Forslag fra Terje Nyberget, Oscar D. Hill
gaar og Jens Marcussen om å etablere like 
vilkår for produksjon av proteinkonsen
trat basert på organiske biprodukter. (Av
fall fra fiskeindustrien og fra oppdrettsnæ
ringen.) 
Dok. 8:46 (1991-92), ref. S.tid. 4458 (1991-
92), Innst. S . 27, S .tid. 1168-1169 (16.11.92). 

- Forslag fra Kaci Kullmann Five, Wenche 
Frogn Sellæg og Thorhild Widvey om ut
prøving av nytt finansieringssystem for 
helsetjenester. 
Dok. 8:40 (1991-92) , ref. S .tid. 3734 (1991-
92), Innst. S . 38, S.tid. 1939-1959 (4.12.92). 

- Forslag fra Erna Solberg, Annelise Høegh 
og Harald Ellefsen om å endre lov om mar
kedsføring. (Oppheving av forbudet mot 
tilgift og utlodning.) 
Dok. 8:49 (1991-92), ref. S.tid. 32-33, Innst. 
s. 47 ' s . tid. 1959-1961 (4.12.92). 

- Forslag fra Jan Erik Fåne og Karl Sørmo 
om lov om endringer i lov 4. mars 1983 nr. 
3 om statens tjenestemenn m.m. (Lovhjem
mel til å frata tjenestemenn rett til full 
lønn under suspensjon.) 
Dok. 8:37 (1991-92), ref. O.tid. 559 (1991-92), 
Innst. O. 35, O.tid. 273-274 (4 .12.92). 

- Forslag fra Carl I . Hagen om å oppheve lov 
av 19. desember 1986 nr. 76 om måling av 
skogsvirke. 
Dok. 8:4, ref. O.tid. 164, Innst. O. 39, O.tid. 
277-278 (11.12.92). 

- Forslag fra Petter Bjørheim, Jan Erik Fåne 
og Øystein Hedstrør.n orn tiltak for å redu
sere næringslivets ulemper ved skjemavel
det. (Forslag om et eget høringsorgan.) 
Dok. 8:44 (1991-92), ref. S .tid. 4340 (1991-
92), Innst. S. 65, S .tid. 2198-2229 (15 .12.92). 
{Jf. St.meld. 35 for 1991-92.) 

- Forslag fra Erna Solberg om endring av 
aksjelovens § 11-12 slik at årsrapporten 
skal opplyse om «fallskjermer>~ . 
Dok. 8:5, ref. S.tid. 1472, Innst. S. 86, S .tid. 
2379 (11.1.93). 

- Framlegg frå Olav Akselsen om lov om en
dring i lov av 13. august 1915 nr. 5- Lov om 
domstolane (domstolloven). (Aldersgrense 
på 18 år for medlemer til lagrett og med
dommarar.) 
Dok. 8:11, ref. O.tid. 302, Innst. O. 54, O.tid. 
419-420 (16.2.93). 

- Forslag fra Solveig Sollie, Ragnhild Que
seth Haarstad og Lisbeth Holand om ef
fektivisering av lovhåndhevelsen av forbu
det i straffeloven& § 135 a om forbud mot 
rasistisk propaganda m .v., og av forbudet 
i straffeloven&§ 349 a mot nektelse av va
rer og tjenester på rasistisk grunnlag m. v. 
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Dok. 8:14, ref. O.tid. 393, Innst. O. 73, O.tid. 
590-599 (29.4.93). 

- Forslag fra Marie Lovise Widnes og Lis
beth Ho land om midlertidig lov om forbud 
om heving av festeavgift for festekontrak
ter inngått før l. januar 1976- og som ikke 
har bestemmelse i seg om regulering av 
festeavgiften. 
Dok. 8:13, ref. O.tid. 393, Innst. O. 101, 
O.tid. 710-717 (23.5.93). 

- Forslag fra John Alvheim og Carl I. Hagen 
om opprettelse av et faglig etisk råd som 
klageinstans for pasienter som nektes høy
kost-behandling ved norske sykehus. 
Dok. 8:19, ref. S.tid. 2970, Innst. S. 191, 
S.tid. 4388-4396 (10.6.93). 

- Forslag fra Magnar Sortåsløkken og Marie 
Lovise Widnes om å be Regjeringen frem
me forslag om fylkeskommunal plikt til å 
inngå regionale avtaler med sikte på å re
dusere betydningen av gjestepasientopp
gjøret. 
Dok. 8:22, ref. S.tid. 3400, Innst. S. 183, 
S.tid. 4388-4396 (10.6.93). 

- Forslag fra John Alvheim og Inger Marie 
Ytterhom om innføring av en betalings
ordning for ferdigbehandlede pasienter i 
somatiske sykehus. 
Dok. 8:25, ref. S.tid. 3400, Innst. S. 182, 
S.tid. 4388-4396 (10.6.93). 
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REINDRIFT 

Se også: HUSDYRBRUK, SAMER, VETERINÆRVESEN 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S. tid. 654-696 
(21.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1103 Reindriftsadministrasjonen 
1151 Til gjennomføring av reindriftsav

talen 
(l forslag fra Sigbjørn Ravnåsen p va. H, 
KrF og Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Reindriftsavtalen 1990-91, l. avtaleår, om 

dekning av kostnader vedrørende ra
dioaktivitet i reinkjøtt og om endringer i 
statsbudsjettet for 1990. 
(Vedlegg: l. Reindriftsavtale l. januar 1990 
- 31. desember 1991, l. avtaleår. 2. Forde
ling av inntektsrammen. 3. Protokoller fra 
forhandlingsmøte 6. februar 1990.) 
St.prp. 83, ref. S.tid. 3179, Innst. S. 198, 
S.tid. 3902- 3913 (5.6.90). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

1990-91 
I . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1101-1144 
(3.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1103 Reindriftsadministrasjonen 
1151 Til gjennomføring av reindriftsav

talen 

11. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet 1990 

på en del kapitler under Landbruksdepar
tementet. (Kap. 1151 Til gjennomføring av 
reindriftsavtalen). 
St.prp. 27, ref. S.tid. 770, Innst. S . 56, S.tid. 
1817-1818 (17 .12.90). 

2. Reindriftsavtalen 1990-91, 2. avtaleår, om 
dekning av kostnader vedrørende radioak
tivitet i reinkjøtt og on1 endringer i stats
budsjettet for 1991. 

(Vedlegg: l. Reindriftsavtale l. januar 1990 
- 31. desember 1991, 2. avtaleår. 2. Forde
ling av inntektsrammen. 3. Protokoller fra 
forhandlingsmøte 31. januar 1991.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 2885, Innst. S . 138, 
S .tid. 3388- 3394 (21.5.91). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anders Aune om konsekvens

analyser for bygging av 700 km reingjer
der på Finnmarksvidda, S.tid. 533-534 
(14.11.90). 

2. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om likestil
ling av snescooter i reindriftsnæringen 
med andre driftsmidler i avgiftsmessig 
sammenheng, S .tid. 2509-2510 (20.2.91). 

3. Sp.spm. fra Anders Aune om konflikt mel
lom reindriftssamer og sjøsamisk lokalbe
folkning etter bruk av holmer i Porsanger
fjorden til reinbeite, S.tid. 3049-3050 
(17 .4.91). 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 791-842 
(18.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1103 Reindriftsadministrasjonen 
1151 Til gjennomføring av reindriftsav

talen 

11. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1991 på 

kap. 4150, Til 
gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. 
og på kap. 1151, Til gjennomføring av rein
driftsavtalen. 
St.prp. 30, ref. S.tid. 846, Innst. S. 44, S.tid. 
1831 (12.12.91). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

2. Reindriftsavtalen 1992-93, l. avtaleår, om 
dekning av kostnader vedrørende radioak
tivitet i reinkjøtt og om endringer i stats
budsjettet for 1992. 
(Vedlegg: l. Reindriftsavtale l. januar 1992 
- 31. desember 1993, l. avtaleår. 2. Forde
ling av avtalens ordinære ramme. 3. Proto
koller fra forhandlingsmøte 31. januar 
1992.) 
St.prp. 68, ref. S.tid. 3060, Innst. S. 165, 
S.tid. 3947 (11.6.92). 

3. Framtidig reindriftspolitikk. (En bære
kraftig reindrift.) 
(Vedlegg: Kartvedlegg: l. Reindriftsarea
ler og forvaltningsgrenser pr. l. april1992. 
2-7. Reinbeiteområder i Vest-Finnmark, 
Øst-Finnmark, Troms, 
Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trønde
lag/Hedmark. 8. Tamreinlagene i Sør
Trøndelag.) 
St. meld. 28, ref. S.tid. 2438, Innst. S. 167, 
S.tid. 3947- 3967 (11.6.92). 
(2 forslag sendt Regjeringen, henholdsvis 
fra Inger Dag Steen pva. SV og fra Wenche 
Frogn Sellæg, Rikard Olsvik og Lisbeth 
Holand - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om støtte tilland

brukssamarbeid over landegrensene i nor
dområdet, S. tid. 1596-1597 (4.12.91). 

2. Sp.spm. fra Inger Dag Steen, framsatt av 
Reidar Johansen om tiltak i forbindelse 
med en finsk reinflokk som har kommet 
over grensen og holder på å dø av matman
gel, S.tid. 2768-2769 (11.3.92). 

3. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om tiltak for å 
hindre at familier går til grunne på grunn 
av problemene i reindriftsnæringa i indre 
Finnmark, S.tid. 3931 (10.6.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1132-1167 
(16.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1103 Reindriftsadministrasjonen 
1151 Til gjennomføring av reindriftsav

talen 

Il. Alminnelige saker: 
l. Ny Hovedavtale for reindriften, reindrifts

avtalen 1993-94, om dekning av kostnader 
vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt og 
om endringer i statsbudsjettet for 1993. 
(Vedlegg: l. Hovedavtale for reindriften. 2. 
Reindriftsavtale l. juli 1993-30. juni 1994. 

3. Protokoller fra forhandlingsmøte 26. fe
bruar 1993. 4. Fordeling av avtalens ram
me.) 
St.prp. 66, ref. S.tid. 3515, Innst. S. 193, 
S.tid. 4055-4065 (1.6.93). 
(l forslag fra FrP ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om å nytta mog

legheitene i marknaden for større sal av 
reinkjøtt, S.tid. 2088-2089 (9.12.92). 

2. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om å gi kvinner rettmessige og selvstendi
ge rettigheter i reindriftsnæringa ved å 
endre loven, S.tid. 2922-2923 (10.3.93). 
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REISELIVSNÆRING 

Omfatter bl.a.: Hotelloven, kafeer, moteller, reisebyråloven, restauranter, turisme. 
Se også: KOMMUNIKASJON, SAMFERDSEL, VEGTRAFIKK 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1219-1260 
(4.12.89). 
Budsjett-kap.: 
105 Presse- og kulturformål 
161 Eksportfremmende tiltak 
163 Verdensutstillingen i Sevilla 1992 

2. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1990. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1365-1430 
(6.12.89). 
Budsjett-kap.: 

5580 Charterreiseavgift 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1541-1616 
(8.12.89). 
Budsjett-kap.: 

936 Diverse reiselivstiltak 

(l forslag fra Anders C. Sjaastad pva. H, 
KrF og Sp, om stipendiatprogram for stu
denter, bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om monopoli

seringa av skiheiskontrollen, S.tid. 278-279 
(1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar, fram
satt av Lod1;e Solholm om en gruppe bøn
der i Møre og Romsdal som har startet A/S 
Haramturist, og mulighetene for støtte til 
bygdeturisme, S.tid. 2453-2454 (21.2.90). 

3. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om å 
sikre at landets reiseliv, næringsmiddelin
dustri m.v. får større samlet konkurranse
evne, S.tid. 2675-2676 (21.3 .90). 

4. Sp.spm. fra Thorhild Widvey om å endre 
navn på Norsk hotellhøgskole til Nordisk 
hotellhøgskole, S.tid. 2780-2781 (28.3.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1199-1243 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 

l 05 Presse- og kulturformål 
121 Eksportfremmende tiltak 
123 Verdensutstillingen i Sevilla 1992 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 14, S.tid. 1361-1423 
(7.12 .90). 
Budsjett-kap.: 

936 Diverse reiselivstiltak 
3. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 

statsbudsjettet 1991. 

Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1423-1474 
(7 .12.90). 
Budsjett-kap.: 

5580 Charterreiseavgift 

Il. Alminnelige saker: 
l. Norges deltakelse på verdensutstillingen i 

Sevilla i 1992. 
St.prp. 6, ref. S.tid. 197, Innst. S . 22, S.tid. 
769 (27.11.90). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om praktise

ring av naturvernlova i eit tilfelle der ei 
overnattingsbedrift i Hallingdal vert på
lagt å ta ned opplysningsskilt, S.tid. 541-
542 (14.11.90). 
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2. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om 
endring av lov om åpningstider for ut
salgssteder som innebærer begrenset ser
vice, særlig i turistområder, S.tid. 559-560 
(14.11.90). 

3. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om opphe
ving av landingsforbud for fly fra Øst-Eu
ropa på Evenes lufthavn, S.tid. 2048-2049 
(16.1.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om 

Svalbard. (Hjemmel for regulering av tu
risme og annen reisevirksomhet.) 

Ot.prp. 36, ref. O. tid. 346, lnnst. O. 46, O. tid. 
417 (21.5.91}, Besl. O. 54, L.tid. 23 (30.5.91). 
Lov av 14. juni 1991. 

2 .Endringer i lov 26. april1985 nr. 20om åp
ningstider for utsalgssteder. (Typiske tu
riststeder unntas fra lukningsbestemmel
sen på søn- og helligdager.) 
Ot.prp. 59, ref. O. tid. 408, Innst. O. 62, O. tid. 
506-512 (4.6.91), Besl. O. 66, L.tid. 27 
(13.6.91). Lov av 20. juni 1991. 
(l forslag i Odelstinget og Lagtinget fra H 
og FrP om oppheving av loven bifaltes ik
ke. l forslag i Lagtinget fra KrF om hen
legging av lovforslaget bifaltes ikke.) 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1096-1160 
(25.11.91). 
Budsjett-kap.: 

l 05 Presse- og kulturformdl 
121 Eksportfremmende tiltak 
123 Verdensutstillingen i Sevilla 1992 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet og Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1186-1263 
(26.11.91). 
Budsjett-kap .: 

936 Diverse reiselivstiltak 
3. Skattevedtak for 1991, unntatt § 8 skatte

begrensningsregelen, samt avgiftsvedtak 
for 1992. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1398-1457 
(29.11.91). 
Budsjett-kap.: 

5580 Charterreiseavgift 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Tore Haugen om utviklingen av 

reiselivsnæringen i Norge. 
S.tid. 2955-2972 (26.3.92). 
(l forslag fra Tore Haugen pva. H sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

2. Den 78. internasjonale arbeidskonferan
sen i Geneve 1991. 

33 

(Vedlegg: l. Rapport fra den norske statli
ge delegasjon. 2. Norsk og engelsk tekst 
for: Konvensjon nr. 172 og rekommanda
sjon nr. 179. (Arbeidsforholdene i hotell
og restaurantbransjen og lignende virk
somheter.)) 

St.meld. 36, ref. S.tid. 3347, Innst. S. 151, 
S.tid. 3635- 3636 (15.5.92). 

lll. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thorhild Widvey om endring i 

alkoholloven og hotelloven slik at det kan 
stilles kvalitetskrav til innehavere av ser
verings- og skjenkebevillinger, S.tid. 2143 
(15.1.92}. 

2. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om ekstra
bevilgninger til Norges-profilering i 1992 
gjennom NORTRA, Eksportrådet eller an
net, S.tid. 2760-2761 (11.3.92). 

3. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om initiativ 
til å utarbeide en NOU om kystturisme, 
S.tid. 2774 (11.3.92). 

4. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om eit betre 
statistisk grunnlag for satsing i reiselivet, 
S.tid. 3192-3193 (8.4 .92). 

5. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om svart ar
beid, avgiftsunndragelser og andre ulovli
ge forhold i restaurantbransjen i Oslo, 
S.tid. 3779-3780 (27 .5.92). 

6. Sp.spm. fra Anders Au ne om heving av av
gift ved grensepassering for russere som 
besøker Finnmark, S.tid. 3839-3840 
(3.6.92}. 

IV. Lovsaker: 
l. Reisebyråloven. (Opphevelse av tillatelses

delen i lov av 12. juni 1981 nr. 72 om reise
byråer. Endr. av lovens navn til lov om rei
segaranti for reisearrangører (reisegaran
tiloven).} 
Ot.prp. 35, ref. O. tid. 276, Innst. O. 42, O. tid. 
312-313 (12.3.92), Besl. O. 52, L.tid. 31 
(17 .3.92). Lov av 3. aprill992. 
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1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S .tid. 1417-1472 
(23.11.92). 
Budsjett-kap.: 

105 Presse- og kulturformå.l 
121 Eksportfremmende tiltak 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet og Næringsdepartementet . 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1473-1517, 
1519-1542 (24.11.92). 
Budsjett-kap.: 

936 Diverse reiselivstiltak 
3. Avgiftsvedtak for 1993. 

Budsjett-innst. S. 13, S .tid. 1673-1716 
(27 .11.92). 
Budsjett-kap.: 

5580 Charterreiseavgift 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hallgrim Berg, framsatt av 

Ingrid I. Willoch om namneframlegg til 
grunnkursopplegget i reiseliv, S.tid. 700 
(28.10.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om offentlig støtte og lov om endringer 

i næringslovgivningen m.v. som følge av 
EØS-avtalen. (Opphevelse av ulike be
stemmelser som diskriminerer utenland
ske rettssubjekter -bortfall av krav om bo
sted og språkkunnskaper i hotelloven.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.10.92 fra 
Næringsdepartementet til energi- og indu
strikomiteen med rettelse av bestemmel
ser om bostedskrav.) 
Ot.prp. 73 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 16, O.tid. 75-97 (12 .11.92), 
Besl. O. 12, L .tid. 6 (16.11.92). Lov av 27. no
vember 1992. 
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RETTSVESEN 

Omfatter bl.a.: Advokathjelp, fri rettshjelp, jurister, konkurs, oppheving av lover, rettergangs
lovgivning, registerenheten i Brønnøysund, rettsgebyrloven, rettshjelploven, sivilprosessordning, 
skifteloven, skifterett, skjønnsloven, tvangsfullbyrdelsesloven, tvistemålsloven, vitneføring. 
Se også: DOMSTOLER, FENGSLER, KRIMINALOMSORG, POLITI OG PÅTALEMYNDIG
HET, SIVILLOVGIVNING, STRAFFELOVGIVNING 

1989-90 
I . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg: l . Oversikt over forslag til be
vilgninger til sivilt beredskap 1990. 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 1988. 3. 
Regulering av embedsdistrikter (doms
sagn) m .m. 4. Graden av under- og over
dekning for de typer tjenester som dom
stolene yter. Vedlegg til innst.: Brev fra 
Stortingets administrasjon til justiskomi
teen datert 2.11.89 om sivilombudsman
nens budsjett.) 
Budsjett-innst. S . 4, S .tid. 716-764 
(23.11.89). 
Budsjett-kap.: 

41 O Herreds- og byrettene 
3410 Rettsgebyr 

411 Registerenheten i Brønnøysund 
413 Kontrollen med den militære disi

plinærmyndighet 
414 Undersøkelses- og domsutgifter 
418 Fri rettshjelp 

3449 Diverse inndragninger 
471 Statens erstatningsansvar 

(29 forslag, hvorav 2 fra Eva R . Finstad 
pva. H, KrF og Sp, bifalt.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Offentlig rettshjelp. 

(Vedlegg: l. Sentrale forskningsrapporter 
og utredninger. 2. Lov om fri rettshjelp. 3. 
Forskrifter om inntekts- og formuesgren
ser og egenandeler.) 
St.meld. 16. 
(Trukket tilbake ved St.meld. 19.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Tilbakekalling av St.meld. nr. 16 (1989-90) 
om offentlig rettshjelp. 

St.meld. 19, ref. S.tid. 72, Innst. S. 10, S.tid. 
317 (7.11.89). 

3. Endringer på statsbudsjettet for 1989 un
der diverse kapitler administrert av Justis
og politidepartementet. (Kap. 410 og 4520 
vedr. Brønnøysundregistrene, kap. 418 Fri 
rettshjelp, kap. 3449 Diverse inndragnin
ger, kap. 471 Statens erstatningsansvar.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 1364, Innst. S . 69, 
S.tid. 1833 (19.12.89). 

4. Forslag fra Jan Simonsen pva. FrP over
sendt fra Odelstinget 5.6.90: «Stortinget 
ber Regjeringen vurdere å fremme forslag 
om et system med tidsavgrensede lover på 
områder hvor lovens hensikt åpenbart ik
ke er permanent.» 
S.tid. 4077 (11.6.90) og enstemmig bifalt. 
(Jf. IV,) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per Aunet om en søknad om å 

dekke saksomkostningene for Norges Dy
rebeskyttelsesforbund i den såkalte «bur
hønssaken», S.tid. 288-289 (1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Olav Akselsen om folks retts
vern etter angrep frå hund, S.tid. 1668 
(13.12.89). 

3. Sp.spm. fra Aud-Inger Aure om mulighe
tene for å få tatt opp straffesaker til ny be
handling, på bakgrunn av Therese- saken 
fra Sunnmøre, S .tid. 2093-2095 (17 .1.90). 

4. Sp.spm. fra Svein Alsaker om å revurdere 
Ludvig Nessas søknad om fri sakførsel i 
avskjedssaken mot ham, S. tid. 2153-2154 
(24.1.90). 

5. Sp.spm. fra Eva Finstad om vurdering av 
krav til bruk av norsk språk i kontrakter, 
vilkår m.v. til rettsbruk, S. tid. 3612-3613 
(23.5.90). 
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IV. Lovsaker: 
l. Endringer i konkursloven m .v. (En<ir. i reg

ler for anke over konkursåpningskjennel
ser, konkurskaranteneregister ved Fore
taksregisteret i Brønnøysund, 6-måneders 
regel også for motorvogner o.l. med hen
syn til tvangsauksjon, oppheving av legiti
masjonsregelen i§ 100.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 4, Innst. O. 14, O. tid. 42-
45 (12.12.89), Besl. O. 11, L.tid. 8 (19.12.89). 
Lov av 30. mars 1990. 

2. Endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 
om rettsgebyr. (Heving av rettsgebyret; 
innføring av gebyr for forberedende møte i 
separasjons-; skilsmisse- og dødsbo; he
ving av rettsgebyret ved begjæring om 
konkursbehandling og gjeldsforhandling 
som avslås eller trekkes tilbake.) 
Ot.prp. 23, ref. O.tid. 21 , Innst. O. 13, O.tid. 
45 (12.12.89), Besl. O. 12, L.tid. 8 (19.12.89). 
Lov av 22. desember 1989. 

3. Endringer i lov 8. juni 1984 nr. 59 om for
dringshavernes dekningsrett og lov 13. au
gust 1915 nr. 7 om tvangsfuldbyrdelse. 
(Tiltak for å nedarbeide restansene på 
namssektoren; adgang til lønnstrekk; 
bruk av fødselsnummer for å sikre tvangs
fullbyrdelse overfor rett person.) 
Ot.prp . 47, ref. O.tid. 127, Innst. O. 41 , O.tid. 
190-191 (22.5.90), Besl. O. 45, L.tid. 19 
(29 .5.90) . Lov av 15. juni 1990. 

4. Endringer i skifteloven m.m. (Behandling 
av dødsboskifte og boregistrering.) 
(Vedlegg til innst.: l. Lovendringsforslag 
fra Oslo Skifterett. 2. Svarbrev av 15.5.90 
fra Justisdepartementet til komiteen.) 
Ot.prp. 46 , ref. O. tid. 127 , Innst. O. 56 , O. tid. 
268-273 (5.6.90), Besl. O. 61, L .tid. 26 
(13.6.90). Lov av 22. juni 1990. 

5. Endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om ting
lysning, lov 13. juni 1980 nr. 35om fri retts
hjelp, lov 17. desember 1982 nr. 86 om 
rettsgebyr og enkelte andre lover. (Kjære
målsordning for behandling av klager over 
tinglysings- og registreringsavgjørelser, 
domstolenes salærfastsettelser, avgjørel
ser etter rettsgebyrloven og vitneloven, 
klager over notarialforretninger.) 
Ot.prp. 49, ref. O. tid. 127, Innst. O. 57 , O. tid. 
273-278 (5.6 .90), Besl. O. 62, L .tid. 26 
(13.6.90). Lov av 29. juni 1990. 

6. Endringer i rettergangslovgivningen. (Til
tak for å rasjonalisere domstolenes saks
behandling og avklare tvilsspørsmål; for
søksordning for fjernavhør av vitner og 
sakkyndige; utvidelse av Kjæremålsutval
gets kompetanse i avvisningssaker; tilkal
ling av herreds- og byrettsdommere til lag
mannsrett; protokollfører under hovedfor
handling; bevisopptak for granskings
kommisjon; delegering av tilsetting av 
dommerfullmektiger; trekking av med
dommere til straffesaker i lagmannsrett; 
forkynnelse; en dommer under saksforbe
redelse; sirkulasjon av dommer og kjen
nelser; gebyr og sakskostnader ved for
liksrådsbehandling; Forliksrådet - grunn
laget for domsavsigelse; forliksmekling 
mellom registrerte foretak; opprydding i 
rettsferiereglene, berammelsesfrister og 
oppfyllelsesfrister; obligatorisk forenklet 
rettergang; forhøyelse av ankesummer; 
ankebehandling; oppnevning av faste for
svarere; underretning om avvisningspå
stand.) 
Ot.prp. 50, ref. O. tid . 127, Innst. O. 62 , O. tid. 
278-289 (5 .6.90), Besl. O. 63, L .tid. 26 
(13.6 .90) . Lov av 24. august 1990. 

7. Lov om opphevelse av foreldede lover. 
(Opphevelse av 321 lover; lover som ble 
tatt ut av Norges Lover i 1961; lover om 
kommunegrenser m.v.; lover om tvungen 
lønnsnemnd; lover om tiltredelse av trak
tater.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1990: 9 Opphevel
se av foreldede lover. Lovstrukturutval
gets delutredning I. Leder Brynjar Mørk
ved.) 
Ot.prp. 70 , ref. O.tid. 182, Innst. O. 61 , O. tid. 
289-304 (5.6.90), Besl. O. 64, L .tid. 27 
(13.6.90). Lov av 15. juni 1990. 
(l forslag fra Jan Simonsen pva. FrP sendt 
Stortinget -) 

8. Lov om megling i konfliktråd og om end
ringer i straffeloven m.m. (Hemmelig opp
tak av samtale og offentlig gjengivelse; 
fjernsynsovervåkning; uforsiktig omgang 
med skytevåpen; ulovlig innførsel, pro
duksjon og omsetning av alkohol; falsk ut
rykrftngsmelding; skyldkravet ved heleri 
m .m.). 
Ot.prp. 56, ref. O. tid. 141, Innst. O. 72 (ikke
beh.), O. tid. 405 (11.6 .90). 
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1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til be
vilgninger til sivilt beredskap 1991. 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 1989. 3. 
Regulering av embedsdistrikter (doms
sogn). Vedlegg til innst.: Brev fra Stortin
gets Presidentskap til justiskomiteen da
tert 19.10.90 om endr. av budsjettforslaget 
for Sivilombudsmannen.) 
Budsjett-innst. S . 4, S.tid. 1002-1049 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

410 Herreds- og byrettene 
3410 Rettsgebyr 

411 Registerenheten i Brønnøysund 
413 Kontrollen med den militære disi

plinærmyndighet 
414 Undersøkelses- og domsutgifter 
418 Fri rettshjelp 

3449 Diverse inndragninger 
471 Statens erstatningsansvar 

(42 forslag, hvorav 2 fra P. A. Skjervengen 
pva. FrP sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. l forslag fra H ,. 
KrF og Sp og l forslag fra H, FrP, KrF og 
Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1990 un

der diverse kapitler administrert av Justis
og politidepartementet. (Kap. 411 Registe
renheten i Brønnøysund, kap 418 Fri retts
hjelp og fritt rettsråd, kap. 471 Statens er
statningsansvar, kap 3449 Diverse inn
dragninger, kap. 3410 Rettsgebyr.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 770, Innst. S . 63 , S.tid. 
1902- 1903 (19.12.90). 

2. Interp. fra Anders Aune om at voldsofres 
etterlatte faller utenfor det eksisterende 
offentlige hjelpeapparat. 
S.tid. 2255-2265 (7 .2.91). 
(2 forslag fra Anders Aune oversendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

3. Interp . fra Lisbeth Holand om etterforsk
ningen i voldtektssaker, og uverdige for
hold for voldtektsofre som møter i retten. 
S.tid. 2265-2281 (7 .2.91). 

4. Statlig overtagelse av Tinglysingsdata a.s. 
St.prp. 70, ref. S.tid. 3135, Innst. S. 205, 
S.tid. 4041- 4051 (13 .6.91). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. IV, sak 9.) 

5.Forslag fra Oscar D. Hillgaar pva. FrP over
sendt fra Odelstinget 3. juni 1991: «Stortin
get ber Regjeringen utarbeide og fremme 
forslag om hold og avl av hund.» 
S.tid. 4075 (13 .6.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. IV, sak 6.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anders Aune om initiativ til 

tiltak for voldsofres etterlatte, som i dag 
faller utenfor eksisterende hjelpeapparat. 
(Trukket tilbake), S .tid. 69 (10 .10.90). 

2. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om tiltak 
for å hindre utbredelse av farlige kamph
under i Norge, S .tid. 212-213 (17.10.90). 

3. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om forslag om 
tidsavgrensede lover på områder hvor lo
vens hensikt ikke er permanent, S. tid. 531 
(14.11.90). 

4. Sp.spm. fra Eva Finstad om vurdering av 
prinsippet om fri rettshjelp i skattetvister, 
S.tid. 711-712 (21.11.90). 

5. Sp.spm. fra Odd Holten om tiltak for å 
motvirke spekulasjon i såkalte «Stille kon
kurser», S.tid. 2053-2054 (16.1.91). 

6. Sp.spm. fra Olav Akselsen om mangel på 
ressursar i justissektoren til å fylgja opp i 
konkurssaker, S.tid. 2694-2696 (13.3.91). 

7. Sp.spm. fra Børre Rønningen om midlar til 
ei rettshjelpsordning for gjeldsoffer, S .tid. 
3094-3095 (24.4.91). 

8. Sp.spm. fra Wenche Frogn Sellæg om vir
kemidler for å lette situasjonen ved dom
meravhør av barn som har vært utsatt for 
seksuelle overgrep, S.tid. 3369-3370 
(15 .5.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 

om rettsgebyr og endringer i lov 22 . mai 
1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffe
saker. (Renter og gebyr på ubetalte bøter.) 
Ot.prp. 12, ref. O.tid. 90, Innst. O. 14, O.tid. 
163-164 (14.12.90), Besl. O. 9, L.tid. 10 
(20.12.90). Lov av 21. desember 1990. 

2. Lov om megling i konfliktråd. 
Ot.prp. 56 (1989-90), ref. O.tid. 141 (1989-
90), Innst. O. 21, O. tid. 220-228 (7 .2.91), 
Besl. O. 27, L. tid. 13 (21.2 .91). Lov av 15. 
mars 1991. 
(Jf. sak 3.) 

3. Lov om megling i konfliktråd og om end
ringer i straffeloven m .m. (Hemmelig opp
tak av samtale og offentlig gjengivelse; 
fjernsynsovervåkning; uforsiktig omgang 
med skytevåpen; ulovlig innførsel, pro
duksjon og omsetning av alkohol; falsk ut-
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rykningsmelding; skyldkravet ved heleri 
m.m.). 
Ot.prp. 56 (1989-90), ref. O.tid. 141 (1989-
90), Innst. O. 25, O.tid. 242-261 (14.2 .91), 
Besl. O. 30, L.tid. 13-14 (21.2.91). Lov av 15. 
mars 1991. 
(2 forslag, henholdsvis i Odelstinget og i 
Lagtinget om forbud mot offentlig gjengi
velse av hemmelig opptak - ikke bifalt. 
Justiskomiteens innstilling om en vurde
ring av forbud mot hemmelig opptak bi
falt ved behandling i Stortinget.) 
(Jf. sak 2 og PERSONVERN Il, sak 1.) 

4. Endringer i domstolloven m.m. (advokat
lovgivningen m.m.). (Oppmykning av ad
vokatmonopolet, rettsrådsmonopolet; vil
kårene for advokatbevilling; adgangen til 
å opptre som prosessfullmektig; tvungen 
sikkerhetsstillelse for advokater; organise
ring av advokatvirksomhet.) 
Ot.prp . 7, ref. O.tid. 86, Innst. O. 50, O.tid. 
423-441 (28.5 .91), Besl. O. 56, L.tid. 24 
(6.6.91). Lov av 4. juli 1991. 
(2 forslag i Odelstinget- ingen bifalt.) 

5. Lov om overføring av domfelte m .m. (Over
føring av utenlandske lovbrytere til soning 
i hjemlandet; samtykke til ratifikasjon 
med forbehold.) 
(Vedlegg: Den europeiske konvensjonen 
21. mars 1983 om overføring av domfelte (i 
engelsk orginaltekst og norsk oversettel
se).) 
Ot.prp. 47 , ref. O.tid. 405, Innst. O. 56, O.tid. 
441-459 (28.5.91), Besl. O. 58, L.tid. 24 
(6.6.91). Lov av 20. juli 1991. 

6. Midlertidig lov om forbud mot innførsel, 
hold og avl av farlige hunder. 
Ot.prp. 45, ref. O. tid. 406, Innst. O. 63, O. tid. 
471-482 (3 .6.91), Besl. O. 61, L.tid. 25-26 
(13.6.91). Lov av 4. juli 1991. 
(l forslag fra FrP framsatt i Odelstinget og 

Lagtinget - ikke bifalt. l forslag sendt 
Stortinget, hvor det ikke ble bifalt - se Il, 
sak 5.) 

7. Lov om tvangsfullbyrding og midlertidig 
sikring (tvangsfullbyrdingsloven). 
Ot.prp. 65, ref. O.tid. 613 (11.6.91), og ved
tatt ikke behandlet av dette Odelsting. 

8. Lov om avhending av fast eigedom (avhen
dingslova). 
(Vedlegg: l. Justisdepartementets høy
ringsbrev 31. januar 1980. 2. Utdrag frå 
Statistisk Ukehefte nr. 43, 1990. Særskilt 
vedlegg: NOU 1979: 48 Avhending av fast 
eigedom. Leder Olav Lid.) 
Ot.prp. 66, ref. O.tid. 613 (11.6.91), og ved
tatt ikke behandlet av dette Odelsting. 

9. Visse tiltak mot økonomisk kriminalitet 
(endringer i straffeloven, aksjeloven, pan
teloven m.m.). 
Ot.prp. 53, ref. O. tid. 407 , Innst. O. 81, O. tid. 
616-624 (11.6.91), Besl. O. 79, L.tid. 33 
(17 .6.91). Lov av 20. juli 1991. 
(l forslag fra Hikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

10. Endring i lov av 4. juni 1976 nr. 59 om ak
sjeselskaper (skjerpede sanksjoner mot 
unnlatt innsending av årsoppgjør og revi
sjonsberetning). 
Ot.prp. 56, ref. O. tid. 407, lnnst. O. 78, O. tid. 
624-628 (11.6 .91), Besl. O. 80, L .tid. 33 
(17 .6.91). Lov av 20. juni 1991. 
(l forslag fra H og FrP ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

11 . Endring i lov 17 . desember 1982 nr. 86 om 
rettsgebyr. (Heving av gebyr for pantattes
ter for å styrke inntektsgrunnlaget for 
Tinglysingsdata NS.) 
Ot.prp. 43, ref. O. tid. 405 , Innst. O. 85, O.tid. 
629 (13.6.91) og avvist. 
(Jf. Il, sak 4 og STATSBUDSJETTET I, 
sak 31.) 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Justis· og politideparte· 
men tet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til be
vilgninger til sivilt beredskap 1992. 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 1990. 3. 
Regulering av embedsdistrikter (doms· 
sogn). 4. Finansiering og organisering av 
Tinglysingsdata A/S etter statens overta· 
kelse. Vedlegg til innst.: Brev av 1.11.91 fra 
Justisdepartementet om endrete forutset
ninger for etablering av tinglysingens tele
fontjeneste (TTT).) 
Budsjett-innst. S. 4, S .tid. 749·789 
(15.11.91). 
Budsjett-kap.: 

410 Herreds- og byrettene 
341 O Rettsgebyr 

411 Re gis terenheten i Brønnøysund 
413 Kontrollen med den militære disi-

plinærmyndighet 
414 Undersøkelses- og domsutgifter 
418 Fri rettshjelp 
449 Statens innkrevingssentral 

3449 Diverse inndragninger 
471 Statens erstatningsansvar 

(31 forslag, hvorav l fra H, FrP, KrF og Sp, 
bifalt.) 

n. Alminnelige saker: 
l . Forslag fra Vidar Kleppe og Jan Simonsen 

om en «Handlingsplan mot voldskrimina
litet». 
Dok. 8:60 (1990-91), ref. S.tid. 32, Innst. S. 
29, S.tid. 916-924 (19.11.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt. Komiteen hadde 
innstilt på oversendelse til Regjeringen, 
men i løpet av debatten ble det fremmet et 
forslag pva. flertallet om å avvise forslaget 
-dette ble bifalt.) 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1991 under 
diverse kapitler administrert av Justis- og 
politidepartementet. (Tilleggsbev. hoved
saklig til regelstyrte utgifter; kap. 410 Her
reds- og byrettene, kap. 414 Undersøkel
ses- og domsutgifter, kap. 418 Fri retts
hjelp, kap. 471 Statens erstatningsansvar, 
kap. 3410 Rettsgebyr, kap. 3449 Diverse 
inndragninger.) 
St.prp. 26, ref. S.tid. 1183, Innst. S . 65, 
S.tid. 1936- 1937 (17 .12.91). 

3. Bekjempelse av kriminalitet. 
(Vedlegg: Høringsnotat datert 12. septem
ber 1991. Særskilte vedlegg: l. NOU 1981: 
35 og 1987: 27 Politiets rolle i samfunnet (I 

og Il). Leder Kai Ekanger. 2. NOU 1988: 39 
Politi og påtalemyndighet. Leder Signe 
Marie Stray Ryssdal. 3. NOU 1991: 29 
Lensmannsetatens oppgaver og organise
ring. Leder Øystein Josefsen.) 
St.meld. 23, ref. S.tid. 2096, Innst. S. 192, 
S.tid. 3968-4012 (12 .6.92). 

m. Spørsmål: 
L Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om trus

sel om fengsel mot en ung mor som ikke 
ville oppgi barnefarens navn etter en 
voldtekt, S.tid. 935-936 (20.11.91). 

2. Sp.spm. fra Lisbeth Ho land om fritt retts
råd for ofre for seksuelle overgrep også i de 
tilfelle hvor overgrepet skjedde før 1975, 
S.tid. 1598-1599 (4.12.91). 

3. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om konkurs
ryttere som gjennom oppkjøp av egne kon
kursbo kan presse prisene slik at seriøse 
bedrifter får problemer, S .tid. 1947-1948 
(18.12.91). 

4. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om offentliggjøring av en oversikt over de 
norske lover som må endres dersom Norge 
tiltrer EØS-avtalen, S.tid. 1974-1975 
(18.12.91). 

5. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om regler for 
konkurranse innen advokatstanden, og 
opprettelse av et uavhengig klageorgan, 
S.tid. 2082 (8.1.92). 

6. Sp.spm. fra Per Eggum Mauseth om en 
rettshjelpsordning slik at folk med store 
gjeldsproblemer kan få fri advokatbi
stand, S.tid. 2885·2886 (18.3.92). 

7. Sp.spm. fra Jens Marcussen om nedleg
ging av Holt sorenskriverembete uten å 
kunne vise til bedre publikumsservice el
ler rasjonalisering, S.tid. 2886-2887 
(18.3.92). 

8. Sp.spm. fra Terje Nyberget om straffeut
måling i voldssaker, S.tid. 2940-2941 
(25.3.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om 

rettsgebyr. 
Ot.prp. 9, ref. O.tid. 116, Innst. O. 24, O.tid. 
175-178 (13.12.91), Besl. O. 21, L.tid. 18-19 
(19.12.91). Lov av 20. desember 1991. 
(2 forslag i Odelstinget - ingen bifalt.) 

2. Endringer i lov av 13. august 1915 nr. 7 om 
tvangsfuldbyrdelse og enkelte andre lover. 
(Bruk av adresse i annonsering av tvangs
auksjoner; oppretting av inkurier i barne
bortføringsloven, foretaksregisterloven og 
stiftelsesloven.) 
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Ot.prp. 11, ref. O.tid. 116, Innst. 0 . 18, O.tid. 
183-185 (13.12.91), Besl. O. 23, L.tid. 19 
(19.12.91). Lov av 10. januar 1992. 

3. Endring i lov 8. juni 1984 nr. 59 om for
dringshavernes dekningsrett (dekningslo
ven). (Fristdag ved tvangsoppløsning av 
aksjeselskaper pga. manglende innsen
ding av årsoppgjør og revisjonsberetning 
til Regnskapsregisteret.) 
Ot.prp. 34, ref. O. tid. 275, Innst. O. 39, O. tid. 
302 (10.3.92), Besl. O. 51, L . tid. 31 (17 .3.92). 
Lov av 20. mars 1992. 

4. Lov om tvangsfullbyrding og midlertidig 
sikring (tvangsfullbyrdelsesloven). 
Ot.prp. 65 (1990-91), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
72, O.tid. 635-714 (4.6.92), Besl. O. 94, L .tid. 
61 (11.6.92). Lov av 26. juni 1992. 

(Lov av 13. august 1915 nr. 7 om tvangs
fuldbyrdelse oppheves fra den tid den nye 
lov trer i kraft . Fra samme tidspunkt gjø
res endringer i i alt 16llover.) 

5. Lov om avhending av fast eigedom (avhen
dingslova) . 
(Vedlegg: l. Justisdepartementets høy
ringsbrev 31. januar 1980. 2. Utdrag frå 
Statistisk Ukehefte nr. 43, 1990. Særskilt 
vedlegg: NOU 1979: 48 Avhending av fast 
eigedom. Leder Olav Lid.) 
Ot.prp. 66 (1990-91), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
71, O. tid. 725-750 (5.6 .92), Besl. O. 97, L . tid. 
62 (11.6.92). Lov av 3. juli 1992. 
(2 forslag i Odelstinget og l forslag i Lag
tinget - ikke bifalt.) 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til be
vilgninger til sivilt beredskap 1993. 2. Re
gulering av embedsdistrikter (domssogn). 
3. Tinglysingsdata a.s.- innføring og bruk 
av edb i domstolene) 
Budsjett-innst. S. 4, S .tid. 1073-1117 
(13.11.92). 
Budsjett-kap.: 

410 Herreds- og byrettene 
3410 Rettsgebyr 

411 3411 Registerenheten i Brønnøysund 
413 Kontrollen med den militære disi-

plinærmyndighet 
414 Undersøkelses- og domsutgifter 
418 Fri rettshjelp 
449 Statens innkrevingssentral 

3449 Diverse inndragninger 
471 Statens erstatningsansvar 

(17 forslag, hvorav 2 sendt Regjeringen, 
henholdsvis fra Terje Nyberget pva. FrP 
og fra Arild Hiim pva. H og FrP- se RE
GJERINGEN OVERSENDT I. Resten ik
ke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1992 un

der diverse kapitler administrert av Justis
og politidepartementet. (Omdisponering 
av midler i forb. med gjeldsordningsloven 
fra kap. 410 til kap. 411 og 446; kap. 3410, 
reduserte rettsgebyrinntekter; Kap. 414, 
økning i undersøkelses- og domsutgifter; 

kap. 418, tilleggsbev. Fri rettshjelp; kap. 
3449, reduse1ie bøteinntekter; kap. 471 
Statens erstatningsansvar- tilleggsbev.) 
St.prp. 13, ref. S .tid. 1185, Innst. S. 55, 
S.tid. 2118-2119 (10 .12.92). 

2. Interp. fra Eva R. Finstad om behandlin
gen av saker som gjelder norske borgeres 
sikkerhet i utlandet, som Anne Kristin-sa
ken og Coppola-saken, S .tid. 3342-3353 
(22 .4.93). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om beskyttel

se og hjelp til barn som har vært utsatt for 
seksuelle overgrep mens saken er oppe til 
behandling, S .tid. 538-539 (21.10.92). 

2. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om dekning av 
faktiske utgifter til løsning av Anne Kris
tin-saken ved statlige midler, S. tid. 1572 
(25.11.92). 

3. Sp.spm. fra Terje Nyberget oa-1 Landsfor
eningen for voldsofres undersøkelse på 
oppdrag av Justisdepartementet om volds
ofres møte med politi og rettsvesen , S.tid. 
2477-2478 (27.1.93). 

4. Sp.spm. fra Terje Nyberget om tiltak mot 
kriminalitetsutviklingen blant barn og 
ungdom med innvandrerbakgrunn, S.tid. 
2686-2688 (10 .2.93). 

5. Sp.spm. fra Svein Alsaker om betalingen 
for forberedende advokatarbeid ved kla
ger i asylsaker, S.tid. 2881-2882 (24.2 .93). 

6. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om kau
sjonsansvaret og kausjonistenes rettsstil
ling, S .tid. 3324-3325 (21.4.93). 
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IV. Lovsaker: 
1. Lov om konkurranseregler i EØS-avtalen 

m.v. (Hjemmel for tvangsfullbyrdelse med 
unntak for EF-institusjonenes vedtak om 
pengekrav overfor foretak i Norge i sam
svar med Grunnlovens § 93.) 
Ot.prp. 68 (1991-92), ref. O.tid. 567 (1991-
92), Innst. O. 22, O.tid. 64-67 (12.11.92), 
Besl. O. 9, L.tid. 5-6 (16.11.92). Lov av 27. 
november 1992. 
(Utkast til innst. forelagt justiskomiteen 
før avgivelse.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Tillegg til Ot.prp. nr. 68 (1991-92) Om lov 
om konkurranseregler i EØS-avtalen m .v. 
(Presisering av unntaket i tvangsfullbyr
delsesloven for «foretak i Norge».) 
Ot.prp. 98 (1991-92), ref. O.tid. 1012 (1991-
92), Innst. O. 22, O.tid. 64-67 (12.11.92), 
Besl. O. 9, L.tid. 5-6 (16 .11.92). Lov av 27. 
november 1992. 
(Utkast til innst. forelagt justiskomiteen 
før avgivelse.) 
(Jf. forrige sak og neste sak.) 

3. Lov om gjennomføring i norsk rett av ho
veddelen i Avtale om Det europeiske øko
nomiske samarbeidsområdet (EØS), m. 
v.(Norsk forbehold mot tvangskraft for 
vedtak om pengeforpliktelser fattet av 
EFs institusjoner til foretak i Norge.) 
Ot.prp. 79 (1991-92), ref. O.tid. 567 (1991-
92), Innst. O. 14, O.tid. 68-75 (12.11.92), 
Besl. O. 10, L. tid. 6 (16.11.92). Lov av 27. no
vember 1992. 
(Jf. forrige sak.) 

4. Lov om offentlig støtte og lov om endringer 
i næringslovgivningen m. v. som følge av 
EØS-avtalen. (Opphevelse av ulike be
stemmelser som diskriminerer utenland
ske rettssubjekter; utvidelse av registre
ringsplikten for foretak.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.10.92 fra 
Næringsdepartementet til energi- og indu
strikomiteen med rettelse av bestemmel
ser om bostedskrav.) 
Ot.prp. 73 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 16, O.tid. 75-97 (12.11.92), 
Besl. O. 11, 12, L. tid. 6 (16.11.92). Lov av 27. 
november 1992. 

5. Lov om lovvalg i forsikring, lov om gjen
nomføring i norsk rett av EØS-avtalens 
vedlegg V punkt 2. om fri bevegelighet for 
arbeidstakere m.v. innenfor EØS og lov 
om endringer i enkelte lover som følge av 
EØS-avtalen. 
(Vedlegg: EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 
(rådsforordning (EØF) nr. 1612/68 og nr. 
312/76) om fri bevegelse for arbeidstakere 
m.v. innenfor EØS med de endringer og 
tillegg som følger av vedlegg V, protokoll l 

til avtalen og avtalen for øvrig. Vedlegg til 
innst.: Brev av 14.10.92 fra justiskomiteen 
til justisministeren og svarbrev av 19.10.92 
om forslag til endr. i produktavgiftsloven.) 
Ot.prp. 72 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 21, O.tid. 103-120 (13.11.92), 
Besl. O. 16, 17, 18, L.tid. 6-7 (16.11.92). Lov 
av 27. november 1992. 
(3 forslag, hvorav l fra Lisbeth Holand 
sendt Regjeringen (via Stortinget)- se RE
GJERINGEN OVERSENDT I.) 

6. Endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 
om rettsgebyr, lov 26. juni 1992 nr. 86 om 
tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring 
og enkelte andre lover. (Heving av rettsge
byr, teknisk opprydding før ikrafttredelse 
av tvangsfullbyrdelsesloven, utelatelse av 
adresse ved kunngjøring om tvangsauks
jon, namsmannen som medhjelper ved 
tvangssalg av borettslag.) 
Ot.prp. 27, ref. O. tid. 263, Innst. O. 44, O.tid. 
339-344 (16 .12.92), Besl. O. 45, L.tid. 20-21 
(21.12.92). Lov av 8. januar 1993. 
(l forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget ik
ke bifalt.) 

7. Endringer i konkursloven (Konkursregis
ter) . 
Ot.prp. 22, ref. O. tid. 263, Innst. O. 62, O. tid. 
433-440 (16.2.93), Besl. O. 72, L .tid. 34 
(25 .2.93). Lov av 19. mars 1993. 
(Jf. neste sak.) 

8. Endringer i rettergangslovgivningen m.m. 
(Forliksrådsordningen, tvangsfull byrdel
sesloven, inkassoloven, morarenteloven, 
straffeansvar for uriktige opplysninger 
ved låneopptak, begrensning av Kjære
målsutvalgets arbeidsbyrde, foreleggelse 
av tolkningsspørsmål for EFTA-domsto
len, fullbyrdelse av svenske kronofogd
savgjørelser, Sysselmannens domskom
petanse, Statens Innkrevingssentrals opp
gaver og namskompetanse, Forbrukertvis
tutvalget og postforkynnelse, beskyttelse 
av Lovdatas baser mot kreditorbeslag.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1992: 35 Effektivi
sering av betalingsinnfordring m.v. Leder 
Geir Mikalsen. Utrykt vedlegg til saken: 
Brev av 8.6.93 fra Datatilsynet til Stortin
get om konsesjonsplikt for Brønnøysun
dregisterets kredittopplysningsvirksom
het.) 
Ot.prp. 77, ref. O.tid. 578, lnnst. O. 128, 
O.tid. 853-870 (2.6 .93), Besl. O. 132, L .tid. 
76-77 (9.6.93). Lov av 11. juni 1993. (2 for
slag i Odelstinget og 3 i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 

9. Endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om 
rettsgebyr. 
Ot.prp. 106, ref. O.tid. 722 (24.5.93). 
(Ikke behandlet.) 
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RIKSREVISJONEN 

Omfatter bl.a.: Konstitusjonell kontroll. 
Se også: STORTINGET 

1989-90 

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. 570-629 
(20.11.89). 
Budsjett-kap.: 

51 3051 Riksrevisjonen 
2. Saldering av statsbudsjettet medregnet 

folketrygden 1990. 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 28.11.89 fra 
Riksrevisjonen til Stortingets President
skap vedr. Stortingets bevilgningsregle
ment. 2. Brev av 2.10.89 fra Riksrevisjonen 
til Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet vedr. NOU 1989: 5 En bedre orga
nisert stat. 3. Brev av 30.10.84 fra Riksrevi
sjonen til Finansdepartementet vedr. 
NOU 1984: 23 Produktivitetsfremmende 
reformer i statens budsjettsystem. ) 
St.prp. l. Tillegg 13, ref. S.tid. 1619, Bud
sjett-innst. S. Il (salderingsinnstilling), 
S.tid. 1860-1947 (salderingsdebatt 
20.12.89). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 

med Næringsdepartementets forvaltning 
av statens eierinteresser i statsbedrifter, 
aksjeselskaper m.v. i 1988.(Tidligere stats
råd Finn Kristensens engasjement av 
Oddbjørn Solum som styreformann i Hor
ten Verft og Sulitjelma Bergverk og for
holdet til Telemark Industriutvikling.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 4.12.89 
fra Næringsdepartementet til Riksrevisjo
nen og redegjørelse av 28.11.89 fra Finn 
Kristensen.) 
Ref. S.tid. 2037, Innst. S. 105, S.tid. 2640 
(20.3.90). 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Forbruker- og administrasjonsdepar
tementets forvaltning av statens eierinter
esser i Statens Datasentral AlS i 1988. 
Ref. S.tid. 2037, Innst. S. 113, S.tid. 2788 
(29.3.90). 

3. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Samferdselsdepartementets forvalt
ning av statens eierinteresser i TBK AlS i 
1988. 
Ref. S.tid. 2037, Innst. S. 152, S.tid. 3461 
(15.5.90). 

4. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Sosialdepartementets forvaltning av 
statens eierinteresser i Norsk Medisinalde
pot og Medisinsk Innavasjon Rikshospita
let i 1988. 
Ref. S.tid. 2037, Innst. S. 153, S.tid. 3461-
3462 (15.5.90). 

5. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Landbruksdepartementets forvalt
ning av statens eierinteresser i Stattre AlS, 
AlS Vaksdal Mølle og Statens Landbruks
bank i 1988. 
Ref. S.tid. 2037, lnnst. S. 154, S.tid. 3462 
(15.5.90). 

6. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regn
skap vedkommende administrasjon av 
Svalbard for 1988. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. 
(Riksrevisjonens konstitusjonelle anteg
nelser.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst. brev av 21.3.90 fra 
Samferdselskomiteens fraksjoner.) 
Dok. l, ref. S.tid. 72, Innst. S. 142, S.tid. 
3569 (16.5.90). 

7. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kommunal- og arbeidsdepartemen
tets forvaltning av statens eierinteresser i 
Selskapet for innvandrer- og flyktningebo
liger, Selskapet for industrivekstanlegg og 
Den Norske Stats Husbank i 1988. 
Ref. S.tid. 2037, Innst. S. 186, S.tid. 3712 
(30.5.90). 

8. Valg av riksrevisor med varamedlemmer. 
(Stortingets visepresident Bjarne Mørk Ei
dem valgt til riksrevisor.) 
Innst. S. 193, S.tid. 3954 (7.6.90). 

9. Den konstitusjonelle kontrollen i Riksre
visjonen med Fiskeridepartementets for
valtning av statsinteressene i Norges Fis
keredskapsimport, Sunnmøre Fiskeindu
stri AlS og Statens Fiskarbank i 1988. 
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Ref. S.tid. 2037, Innst. S. 208, S.tid. 4110 
(11.6.90). 

10. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Olje- og energidepartementets for
valtning av statens eierinteresser i Den 
norske stats oljeselskap a.s. (Statoil) i 1988. 
Ref. S.tid. 2037, Innst. S. 175, S.tid. 4110 
(11.6.90). 

11. Riksrevisjonens melding om virksomheten 
i 1989. 
(Vedlegg: l. Organisasjonskart for Riksre
visjonen. 2. Stedlige revisjoner (utenfor 
Oslo) og antall stillinger ved utgangen av 
1989.) 
Dok. 2, ref. S.tid. 3061, Innst. S. 233 (ikke
beh.), S.tid. 4229 (12.6 .90). 

12. Melding frå Riksrevisjonen om den konsti
tusjonelle kontrollen for rekneskapsåret 
1988 med Finansdepartementets forvalt
ning av statsinteressene i Norges Bank og 
Norges Kommunalbank. 
Ref. S.tid. 2037, Innst. S. 233 (ikke-beh.), 
S.tid. 4229 (12 .6.90). 

13. Rapport fra Riksrevisjonen vedrørende en 
utvidet kritisk gjennomgåelse av visse si
der ved den økonomiske virksomhet i In
dustrifondet. 
(Vedlegg: l. Brev av 24.4.89 fra Næringsde-

partementet til Riksrevisjonen. Svarbrev 
av 28.4.89 fra Næringsdepartementet til 
Riksrevisjonen. 2. Brev av 21.4.89 fra Indu
strifondet til Næringsdepartementet. No
tat fra Industrifondet - Rutinegjennom
gang av handlingsplan.) 
Dok. 12 (1988-89), ref. S.tid. 72, Innst. S. 
234, S.tid. 4229-4231 (12.6.90). 

14. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kultur- og vitenskapsdepartemen
tets forvaltning av statens interesser i stu
dentsamskipnadene og Statens lånekasse 
for utdanning i 1988. (Studentsamskipna
den i Tromsø- konkurser ved Unibok Uni
versitetsbokhandel A/S og Unibok Har
stad NS.) 
Ref. S.tid. 2037, Innst. S. 210, S.tid. 4386-
4387 (14.6.90). 

15. Videreutvikling av statens organisasjons
og budsjettsystem. (Stortingets myndighet 
og kontroll med forvaltningen.) 
(Vedlegg: Utredning av høyesterettsadvo
kat Arne Fliflet om konstitusjonelle spørs
mål i forbindelse med forslag til retnings
linjer for organisasjons- og budsjettrefor
mer i staten m.m.) 
St. prp. 87, ref. S.tid. 3339, Innst. S. 243, 
S.tid. 4425- 4431 (14.6.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1002 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

51 3051 Riksrevisjonen 

n. Alminnelige saker: 
l. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 

med Sosialdepartementets forvaltning av 
statens eierinteresser i Norsk Medisinalde
pot og Medisinsk Innovasjon Rikshospita
let i 1989. 
Ref. S.tid. 1192, Innst. S. 82, S.tid. 2542 
(21.2 .91). 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Samferdselsdepartementets forvalt
ning av statens eierinteresser i TBK AlS i 
1989. 
Ref. S.tid. 1192, Innst. S. 83, S.tid. 2542 
(21.2.91). 

3. Den konstitusjonelle kontrollen i Riksre
visjonen med Arbeids- og adrninistra-

sjonsdepartementets forvalting av statsin
teressene i Statens Datasentral AlS i 1989. 
Ref. S.tid. 1191, Innst. S. 87, S.tid. 2542 
(21.2.91). 

4. Den konstitusjonelle kontrollen i Riksre
visjonen med Finansdepartementets for
valting av statsinteressene i Noregs Bank 
og Noregs Kommunalbank i 1988 og 1989. 
Ref. S.tid. 1191, Innst. S. 88, S.tid. 2542-
2543 (21.2.91). 

5. Den konstitusjonelle kontrollen i Riksre
visjonen med Fiskeridepartementets for
valtning av statsinteressene i Norges Fis
keredskapsimport, Sunnmøre Fiskeindu
stri AlS og Statens Fiskarbank i 1989. 
Ref. S.tid. 1191, Innst. S. 103, S.tid. 2822 
(21.3.91). 

6. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Næringsdepartementets forvaltning 
av statens eierinteresser i statsbedrifter, 
aksjeselskaper m.v. i 1989. 
Ref. S.tid. 1192, Innst. S. 106, S.tid. 2825 
(22.3.91). 

7. Riksrevisjonens melding om virksomheten 
i 1989. (Vurdering av personalsituasjonen. 
Nye regnskaps- og økonomistyringssyste
mer i NSB, Postverket og Televerket. Plan 
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for utvikling av EDB i Riksrevisjonen 
1990-93. Revisjon av statens direkte øko
nomiske engasjement i petroleumsvirk
somheten. Prosjektgruppe for oppfølging 
av statens engasjement i OL.) 
(Vedlegg: l. Organisasjonskart for Riksre
visjonen. 2. Stedlige revisjoner (utenfor 
Oslo) og antall stillinger ved utgangen av 
1989.) 
Dok. 2 (1989-90), ref. S.tid. 3061 (1989-90), 
Innst. S. 109, S.tid. 2985 (15.4.91). 

8. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Landbruksdepartementets forvalt
ning av statens eierinteresser i Stattre AlS, 
AlS Vaksdal Mølle og Statens Landbruks
bank i 1989. 
Ref. S .tid. 1192, Innst. S. 124, S .tid. 3166 
(3 .5.91). 

9. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Olje- og energidepartementets for
valtning av statens eierinteresser i Den 
norske stats oljeselskap a.s. (Statoil) i 1989. 

Ref. S.tid. 1192, Innst. S. 125, S.tid. 3166 
(3 .5.91). 

10. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regn
skap vedkommende administrasjonen av 
Svalbard for 1989. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. (Riks
revisjonens konstitusjonelle antegnelser.) 
Dok. l, ref. S.tid. 410, Innst. S. 126, S .tid. 
3166-3175 (3 .5.91). 

11. Riksrevisjonens melding om virksomheten 
i 1990. 
(Vedlegg: l. Organisasjonskart for Riksre
visjonen. 2. Stedlige revisjoner (utenfor 
Oslo) og stillinger ved utgangen av 1990.) 
Dok. 2, ref. S.tid. 2986, Innst. S. 167, S.tid. 
3794 (7 .6.91). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om Riksrevi

sjonens kritikk av Statkrafts manglende 
styring med innkjøpsvirksomheten, og til
tak for å rette på dette, S.tid. 442-443 
(24 .10.90). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Bame- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. (Opprettelse av en ny 
stilling som revisjonsråd.) 
Budsjett-innst. S . 2 , S .tid. 691-747 
(14.11.91). 
Budsjett-kap.: 

51 3051 Riksrevisjonen 

Il. Alminnelige saker: 
l. Suppleringsvalg av varamedlemmer for 

tre riksrevisorer. 
Innst. S. 35, S.tid. 1185-1186 (26.11.91). 

2. Forslag til instruks for Riksrevisjonens 
kontroll med forvaltningen av stats/ore
tak. 
Ref. S .tid. 1521, Innst. S. 107, S.tid. 2747-
2748 (10 .3.92). 

3. Brev av 3. januar 1992 fra Riksrevisjonen 
angående TVINN- systemet. (Kontroll- og 
revisjonsmulighetene.) (Vedlegg: Korres
pondanse mellom Riksrevisjonen og Fi
nansdepartementet.Svarbrev 14.11.91 fra 
departementet på spørsmål fra saksordfø
rer for tolltariffen, Kristin Halvorsen. Brev 
av 29.1.92 fra finansminister Sigbjørn 
Johnsen til Stortinget.) 
Ref. S.tid. 2382 (6.2.92), Innst. S . 143, S.tid. 
3501-3507 (12 .5.92). 
(Jf. TOLL I, 2.) 

4. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regn
skap vedkommende administrasjonen av 
Svalbard for 1990. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. (Riks
revisjonens konstitusjonelle antegnelser.) 
(Vedlegg til innst..: Brev av 18. februar 1992 
fra Riksrevisjonen til kontrollkomiteen 
om aktuelle endringer etter fremleggelsen 
av Dok. l. Inntatt i innst. : Uttalelser fra 
fagkomi teene.) 
Dok. l, ref. S.tid. 386, Jnnst. S. 134, S .tid. 
3645-3672 (18.5.92). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

5. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med departementenes forvaltning av sta
tens interesser i statsbedrifter, aksjesel
skaper og statsbanker i 1990. 
Ref. S .tid. 1521 , Innst. S . 141, S .tid. 3672-
3673 (18.5.92). 

6. Riksrevisjonens melding om virksomheten 
i 1991. 
(Vedlegg: L Organisasjonskart for Riksre
visjonen. 2. Stedlige revisjoner (utenfor 
Oslo) og stillinger ved utgangen av 1991.) 
Dok. 2, ref. S.tid. 2843, Innst. S . 174, S.tid. 
3893 (5.6 .92). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om en embets

mann som etter siktelse for underslag slip
per straffeforfølgelse, men kan fortsette i 
departementet i 8 måneder med full lønn, 
s. tid. 2292-2293 (5.2.92). 
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1992-93 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1013 
(4.11.92). 
Budsjett-kap.: 

51 3051 Riksrevisjonen 

n. Alminnelige saker: 
l. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 

med departementenes forvaltning av sta
tens interesser i statsbedrifter, aksjesel
skaper og statsbanker 1991. 
Ref. S.tid. 956, Innst. S. 132, S.tid. 3844 
(14.5.93). 

2. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regn
skap vedkommende administrasjonen av 
Svalbard for 1991. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. (Riks
revisjonens konstitusjonelle antegnelser.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 3.2.93 fra 
Riksrevisjonen vedr. regnskapsrutinene i 
Sjøfartsdirektoratet, brev av 4.11.92 fra 
Landbruksdepartementet og brev av 
29.4.93 fra landbrukskomiteen vedr. kjøp 
av Halle gård, brev av 29.4.93 fra energi- og 
industrikomiteen vedr. overordnet bevilg
ningskontroll - Statkraft.) 
Dok. l, ref. S.tid. 143, Innst. S. 174, S.tid. 
4008-4012 (27 .5.93). 

3. Visse sider ved Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementets informasjons
teknologiprogram. (Punktene Il og Ill om 
Winix-prosjektet.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Utdrag fra rap
port av 20.11.92 fra revisjonsfirmaet Ernst 
& Young. Brev av 2.4.93 fra statsråden til 
komiteen. Brevveksling mellom komite 
og departement. Brev av 2.4.93 fra statsrå
den med sammenfatning av orientering i 
komiteen 17 .3.93.) 
St.prp. 125 (1991-92), ref. S.tid. 4484 (1991-
92), Innst. S . 200, S.tid. 4155-4174 (4.6.93). 
(l forslag fra Finn Thoresen pva. FrP og 
ham selv sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. Stortinget ber 
Riksrevisjonen gjennomgå og vurdere sa
ken.) 

4. Forsvarets materiellanskaffelsesvirksom
het og prosjektstyring. 
(Vedlegg: Innstilling fra «Roderburgutval
get», l. juli 1992. Inntatt i Innst. S. 197: 
Brevveksling mellom Riksrevisjonen, For-

svarsdepartementet, Stortinget og forsvar
skomiteen vedr. Regelverk for statens an
skaffelsesvirksomhet (REFSA) og endrin
ger i Bestemmelser for anskaffelser i For
svaret (BAF), samt utrykte vedleggs kon
stitusjonelle betydning.) 
St.meld. 17, ref. S.tid. 2418, lnnst. S. 118, 
S.tid. 3310-3311 (20.4.93), Innst. S. 197, 
S.tid. 4187-4190 (7 .6.93). 
(lnnst. 118 tilbakesendt komite.) 

5. Riksrevisjonens melding om virksomheten 
i 1992. 
(Vedlegg: Organisasjonskart for Riksrevi
sjonen Stedlige revisjoner (utenfor Oslo) 
og stillinger ved utgangen av 1992.) 
Dok. 2, ref. S.tid. 3333, Innst. S. 203, S.tid. 
4396-4397 (10.6.93). 

6. Brev fra Riksrevisjonen angående Riksre
visjonens adgang til å samkjøre (koble) 
konsesjonsbelagte dataregistre. 
Ref. S.tid. 3295, Innst. S. 204, S.tid. 4397-
4398 (10.6.93). 
(Utkast til innst. forelagt kontrollkomite
en før avgivelse. Stortinget ber Regjerin
gen fremme forslag til en dr. i Personregis
terloven slik at kobling av registre i kon
trolløyemed unntas konsesjonsplikt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om å 

underlegge avskjedssaken mot bestyreren 
ved Norway House i San Francisco 
granskning gjennom Riksrevisjonen, 
S.tid. 3534-3535 (5.5.93). 

2. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om Riksre
visjonens kritikk av bistandsprosjekter i 
Pakistan og Sri Lanka, S. tid. 3998-3999 
(26.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 28. juni 1957 nr. 12om pen

sjonstrygd for fiskere. (Bedret førtidspen
sjoneringsordning; påstander om dobbel
tinnbetaling undersøkes av Riskrevisjo
nen.) 
(Vedlegg til Innst. O. 99: Brev av 7.5.93 fra 
Sosialdepartementet til forbruker- og ad
ministrasjonskomiteen med korreksjon av 
tallgrunnlag vedr. Likviditetsfondet.) 
Ot.prp. 24, ref. O.tid. 263, Innst. O. 82, O. tid. 
643 (4.5.93), Innst. O. 99, O.tid. 695-706 
(19.5.93), Besl. O. 106, L.tid. 63 (25.5.93). 
Lov av 28. mai 1993. 
(8 forslag, hvorav l om tilbakesending ik
ke bifalt, 5 trukket og 2 ikke bifalt.) 



Samer - 526-

SAMER 

Omfatter bl.a.: Norsk Sameråd, Sametinget, samisk språk, Samisk utdanningsråd, Samisk ut
viklingsfond. 
Se også: REINDRIFT 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 857-967 
(28.11.89). 
Budsjett-kap.: 
503 Særlige tiltak for den samiske be

folkning 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7.12.89). 
Budsjett-kap.: 
232 Statens grunnskoler og grunnsko

leinternat 
265 3265 Samisk utdanningsråd og statens 

samiske videregående skoler 

11. Alminnelige saker: 
l. Norsk Sameråds virksomhet i 1988. 

(Myndighetsoverføring til Sametinget, 
misforhold mellom reintall og beitegrunn
lag, interessekonflikt mellom reindrift og 
skyte- og øvingsfelt for forsvaret.) 
(Vedlegg: l. Melding om virksomheten i 
Norsk Sameråd for 1988. 2. Norsk Same
råds merknader til virksomheten i Samisk 
utviklingsfond. 3. Melding om virksomhe
ten i Samisk utviklingsfond for 1988. 4. 
Retningslinjer for tildeling av statstil
skudd til samiske organisasjoner. 5. Ret
ningslinjer for tildeling av statstilskudd til 
samisk husflid og håndverk.) 
St.meld. 25, ref. S.tid. 2037, Innst. S. 100, 
S.tid. 2565- 2570 (8.3.90). 
(Meldingen og innstillingen er også trykt 
på samisk.) 

2. Troms fylkeskommune sender brev datert 
26. mars 1990 med uttalelse om utkast til 
lovregler om bruk av samisk språk. 
Ref. S.tid. 3179 (24.4.90), og vedlagt proto
kollen. 

3. Den 76. internasjonale arbeidskonferanse 
i Geneve 1989. 
(Vedlegg: l. Rapport fra den norske statli
ge delegasjon. Undervedlegg: l. Kommu
nal- og arbeidsminister Kjell Borgens inn
legg i generaldebatten. 2. Den norske dele
gasjons fordeling på komiteer. 3. Nordisk 
innlegg ved plenumsbehandlingen om ur
befolkninger. 4. Nordisk innlegg ved ple
numsbehandlingen av rapporten fra 
Apartheidkomiteen. 2. Norsk og engelsk 
tekst for konvensjon nr. 169 om urbefolk
ninger og stammefolk i selvstendige sta
ter. Norsk tekst for resolusjonen om ILO
tiltak for urbefolkning og stammefolk.) 
St.prp. 102, ref. S.tid. 3579, Innst. S. 197, 
S.tid. 3962- 3965 (7.6.90). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ulf Thomassen, framsatt av 

Anders Aune om å sikre det økonomiske 
grunnlaget for det samiske teatret, Beaiv
vas, gjennom en opptrappingsplan, S.tid. 
2164 (24.1.90). 

2. Sp.spm. fra Odd runn Pettersen om avskaf
felse av ordningen med grensepass for 
dem som bor nær grensa mellom Norge og 
Finland, S.tid. 2174 (24.1.90). 

3. Sp.spm. fra Inge Staldvik om hvorvidt Sa
metinget får anledning til å behandle 
spørsmål om etablering av skytefelt på 
Nord-Fosen, S.tid. 3703-3704 (30.5.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Samisk språk. Endringer i l). Lov 12. juni 

1987 nr. 56 om Sametinget og andre samis
ke rettsforhold (sameloven). Il). Lov 13. ju
ni 1969 nr. 24om grunnskolen. Ill). Lov 13. 
august 1915 nr. 5 om domstolene. 
(Vedlegg: l. Samekulturutvalgets forslag 
til lovtekst. 2. Høringsinstanser til NOU 
1985: 14. 3. Høringsinstanser til proposi
sjonsutkastet. Særskilt vedlegg: NOU 
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1985: 14 Samisk kultur og utdanning. Le
der Kirsten Myklevoll.) 

Samer 

Ot.prp. 60, ref. O.tid. 179, Innst. O. 68 (ikke
beh.), O. tid. 441 (11.6 .90). 

1990-91 

I . Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Kommunaldepartementet. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 23.10.90 fra 
Kommunaldepartementet om korreksjon 
til St.prp. 1.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1475-1570 
(10.12.90). 
Budsjett-kap.: 

503 Særlige tiltak for den samiske be
folkning 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utdannings- og forsk
ningsdepartementet og Kirke- og kultur
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1699-1796 
(13 .12.90). 
Budsjett-kap.: 

206 3206 Samisk utdanningsråd 
242 ::242 Statens samiske videregående sko

ler 
324 3324 Teater- og operaformål 

n. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Marie Lovise Widnes om tiltak 

for å bøte på skadeverknader pga. tapt 
skulegang under den siste verdskrigen i 
Finnmark. 
S.tid. 3000-3012 (16.4.91). 
(l forslag fra Marie Lovise Widnes sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) 

2. Norsk Sameråds og Sametingets virksom
het i 1989. 
(Vedlegg: 1.-2. Melding om virksomheten i 
Norsk Sameråd, Sametinget og Samisk ut
viklingsfond for 1989. 3. Sametingets 
merknader til virksomheten i Samisk Ut
viklingsfond. 4.-5. Retningslinjer for tilde
ling av statstilskudd til samiske organisa
sjoner, samisk husflid og håndverk.) 
St.meld. 29, ref. S.tid. 1894, Innst. S. 105, 
S.tid. 3132- 3135 (30.4.91). 

3. Virkemidler for skoleverket i Nord-Norge 
og Finnmark som egen utdanningsregion 
m.v. (Studiepermisjoner med lønn; peda
gogiske styrkingstiltak; styrkingstiltak på 
det samiske utdanningsområdet; flytte
godtgjøring; lønnstillegg i den videregåen
de skole.) 

St.prp. 54, ref. S.tid. 2885, Innst. S . 142, 
S.tid. 3421-3429 (24.5.91). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inger Pedersen om oppfølging 

av NOU 1988: 42 Næringskombinasjoner i 
samiske bosettingsområder, S. tid. 66-67 
(10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om konse
kvensanalyse før utbygging av ammuni
sjonslagre ved Skoddebergvann i Skån
land kommune, S .tid. 529-530 (14.11.90). 

3. Sp.spm. fra Thea Knutzen om en lands
dekkende plan for helsetjeneste for den sa
miske befolkning, S.tid. 2901 (10.4.91). 

4. Sp.spm. fra Thorhild Widvey om etable
ring av en samiskspråklig familieavdeling 
til barne- og ungdomspsykiatrisk polikli
nikk i Karasjok, S.tid. 2901-2902 (10 .4.91). 

5. Sp.spm. fra Anders Aune om konflikt mel
lom reindriftssamer og sjøsamisk lokalbe
folkning etter bruk av holmer i Porsanger
fjorden til reinbeite, S.tid. 3049-3050 
(17 .4.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Samisk språk. Endringer i I). Lov 12. juni 

1987 nr. 56 om Sametinget og andre samis
ke rettsforhold (sameloven). Il). Lov 13. ju
ni 1969 nr. 24om grunnskolen. Ill). Lov 13. 
august 1915 nr. 5 om domstolene. (Likestil
ling av samisk og norsk språk, oppretting 
av et forvaltningsområde for samisk 
språk, bruk av samisk i rettsvesenet, rett 
til utdanningspermisjon, opprettelse av 
Samisk språkråd, rett til opplæring i sa
misk.) 
(Vedlegg: l. Samekulturutvalgets forslag 
til lovtekst. 2. Høringsinstanser til NOU 
1985: 14. 3. Høringsinstanser til proposi
sjonsutkastet. Særskilt vedlegg: NOU 
1985: 14 Samisk kultur og utdanning. Le
der Kirsten Myklevoll .) 
Ot.prp. 60 (1989-90), ref. O.tid. 179 (1989-
90), lnnst. O. 3, O.tid. 58-74 (20.11.90), Besl. 
O. 3, L.tid. 4 (5.12.90). Lov av 21. desember 
1990. 
(2 forslag i Odelstinget, hvorav l om rett til 
utdanningspermisjon begrenset til forvalt
ningsområdet- bifalt. 2 forslag i Lagtinget 
-ingen bifalt.) 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1305-1396 
(28.11.91). 
Budsjett-kap.: 

501 Tilskudd til samiske og kvenske 
formdl 

503 Sametinget 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet . 
Budsjett-innst. S . 12, S.tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
Budsjett-kap.: 

206 3206 Samisk utdanningsråd 
222 3222 Statens grunnskoler og grunnsko

leinternat 
242 3242 Statens samiske videregdende sko

ler 

D. Alminnelige saker: 
l. Verksemda til Sametinget i 1990. Same

dikki 1990 doaimmaid birra. 
(Vedlegg: l. Melding om verksemda i Sa
metinget for 1990. 2.-3. Retningslinjer for 
tildeling av statstilskot til samiske organi
sasjonar, samisk husflid og handverk.) 
St.meld. 13, ref. S.tid. 404, lnnst. S. 101, 
S.tid. 3311- 3312 (10.4.92). 
(l forslag ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om støtte tilland

brukssamarbeid over landegrensene i nor
dområdet, S. tid. 1596-1597 (4.12.91). 

2. Sp.spm. fra Terje Nyberget om endring av 
vedtak om at Kåfjord kommune i Troms 
skal omfattes av samisk språklov, S.tid. 
3355-3356 (29.4.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap.: 

501 Tilskudd til samiske og kvenske 
formdl 

503 3503 Sametinget 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1842-1932 
(3.12 .92). 
Budsjett-kap.: 

206 3206 Samisk utdanningsrdd 
222 3222 Statens grunnskoler og grunnsko

leinternat 
242 3242 Statens samiske videregdende sko

ler 

Il. Alminnelige saker: 
l. Sametingets virksomhet i 1991. Samedikki 

1991 doaimma birra. 
St.meld. 52 (1991-92), ref. S.tid. 3945 (1991-
92), Innst. S. 58, S.tid. 2031-2035 (8.12.92). 
(l forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad 
pva. Sp sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1992 un
der kapitler administrert av Kirke-, utdan
nings- og forskningsdepartementet. (Kap. 
242 Statens samiske videregående skoler.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 1072, Innst. S. 72, 
S.tid. 2194-2197 (14.12.92). 

3. Virkemidler for skoleverket i Nord-Norge 
m.v. (Studiepermisjoner med lønn i 

grunnskolen, faglige og pedagogiske ut
viklings- og styrkingstiltak, det samiske 
utdanningsområdet, overføring av Sam
ordningsutvalgets oppgaver til Statens ut
danningskontor i Finnmark, lønnstillegg 
for lærere i grunnskolen, flyttegodtgjø
ring.) 
St.prp. 45, ref. S.tid. 2951, Innst. S. 239, 
S.tid. 4702-4707 (17 .6.93). 
(3 forslag fra H, FrP, KrF, Sp og Finn Tho
resen bifalt.) 

4. Norsk samepolitikk. 
St.meld. 52. 
(Ikke behandlet av dette Storting.) 

DI. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om brot 

på mållova og diskriminering av nynorsk 
og samisk ved at Helsedirektoratet og Ut
anriksdepartementet hevdar at vi berre 
har eitt språk, i samband med EØS-direk
tiv om åtvaringsmerking på tobakkspak
kar, S.tid. 2113-2114 (9.12.92). 

2. Sp.spm. fra Paul Chaffey om organiserin
gen av samarbeidet i Rådet for Barentsre
gionen og urbefolkningenes stilling, S.tid. 
2419-2420 (20.1.93). 

3. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om mulighet 
for å frita samer for krigstjeneste som vil 
tvinge dem til å kjempe mot samer i andre 
stater, S.tid. 2866-2868 (24.2.93). 

4. Sp.spm. fra Anders Aune om å utvide sa
merepresentasjonen ut over Sametinget i 
en arbeidsgruppe som skal vurdere sjøsa
miske fiskeriinteresser, i lys av protest fra 
Samenes Landsforbund, S.tid. 3449-3450 
(28.4.93). 
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SAMFERDSEL 

Omfatter bl.a.: Fraktpriser, godstransport, kollektivtransport, lokaltrafikk, passasjertransport, 
samferdselsloven, stamruter. 
Se også: FERGER, JERNBANER, KOMMUNIKASJON, KYSTFART, LUFTFART, REISE
LIVSNÆRING, VEGTRAFIKK 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Endringer i Samferdselsdepartementets 

budsjettforslag for 1990 vedrørende Veg
formdl og Transportsubsidier. (Kap. 1325 
og 4324, Granfosslinjen, Oslo. Kap. 1330, 
drift av flyruter på Fagernes Lufthavn, 
Leirin.) 
St.prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 72, Budsjett
innst. S. 14, S.tid. 1541-1616 (8.12 .89). 
(l forslag fra Harry Jensen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Samferdselsdepartem·en
tet. 
Budsjett-innst. S . 14, S.tid. 1541-1616 
(8.12.89). 
Budsjett-kap.: 
1300 Samferdselsdepartementet 
1330 Stamru.ter mv 
1340 Rammetilskudd til fylkeskommu

nale samferdselsformdl 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak for 1989 for Trans

portsubsidiar og Statens teleforvaltning 
og om endring av forslag i St.prp. nr. 13 
(1989-90) som gjeld Vegformål m.v. (Kap. 
1330 Stamruter - endr. budsjett pga. økt 
dollarkurs.) 
St.prp. 29, ref. S .tid. 372, Innst. S. 44, S.tid. 
1616- 1619 (8.12.89). 

2. Interp. fra Borghild Røyseland om omleg
ging av persontrafikken fra privatbiler til 
kollektivtransport og prøveprosjekt med 
utprøving av lavere kollektivtakster m.v. 
blant annet i Jæren-regionen. 
S.tid. 2283-2297 (6.2.90). 
(4 forslag, hvorav 2 fra Borghild Røyseland 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I og 2 fra Eilef A. Meland 
ikke bifalt.) 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om at 

frivillig drevet transport av eldre under
legges de samme krav som konsesjonsun
derlagt kjøring, S .tid. 282-283 (1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Børre Rønningen om samord
ning av buss- og jernbanetrafikken med 
ein felles terminal i Grenlandsområdet i 
samband med gjenopning av persontra
fikk på Brevikbanen, S.tid. 986 (29.11.89). 

3. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om statlig 
garanti for inntektstap ved halvering av 
priser på kollektivtransport i et område 
som Østfold i kampen mot karbondioksy
dutslipp, S .tid. 1663 (13.12.89). 

4. Sp.spm. fra Syver Berge om miljø- og tryg
gleiksomsyn ved flytting av cellulosefli
stransport frd sagbruk på Hadeland frå 
bane til trailerar, S.tid. 2168 (24.1.90). 

5. Sp.spm. fra Ulf Thomassen, framsatt av 
Anders Aune om å stimulere til økt bruk 
av kollektivtransport gjennom statlig ga
ranti for eventuelt tap ved reduserte tak
ster, S.tid. 2168-2169 (24.1.90). 

6. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om tiltak for å 
skape nye arbeidsplasser innen samferd
selssektoren, S.tid. 2169-2170 (24.1.90). 

7. Sp.spm. fra Kjell Erfjord om årsaker til re
duksjon i bruk av kollektivtransport, 
S.tid. 2170-2171 (24.1.90). 

8. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om forsøk med 
reduserte takster i en eller flere større by
er, S .tid. 2320 (7 .2.90). 

9. Sp.spm. fra Grete Knudsen om Luftfarts
verket som deltar i en annonsekampanje 
for å fremme privat bilkjøring fremfor kol
lektivtransport, S.tid. 2685 (21.3.90). 

10. Sp.spm. fra Odd Holten om reduksjon i di
striktskostnadene pd flyreiser, transport
støtte m. v. for å skape mest mulig like kon
kurranseforhold i distriktene, S. tid. 2779-
2780 (28.3.90). 
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11. Sp.spm. fra Ashild Hauan, framsatt av 
Rolf Bendiksen om Forsvarets krav om sei
lingshøyde på 35 m for bru over Vevel
stadsundet, S.tid. 2938-2939 (4.4.90). 

12. Sp.spm. fra Trond Jensrud om tiltak for å 
få ned veksten i biltrafikken, og styrke kol
lektivtrafikken, S. tid. 2946-2947 (4 .4.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov 4. juni 1976 nr. 63 om sam

ferdsel. 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 179, Innst. O. 54 (ikke
beh.), O. tid. 267 (5.6.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1361-1423 
(7 .12.90). 
Budsjett-kap.: 
1300 Samferdselsdepartementet 
1330 Stamruter mv 
1331 Tilskudd til kollektivtrafikk i stor

byene 
1340 Rammetilskudd til fylkeskommu

nale samferdselsformål 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Ingvard Sverdrup om økt bruk 

av naturgass i samferdselssektoren. 
S.tid. 186-197 (16.10.90). 
(l forslag fra Ingvard Sverdrup sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

2. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1990 for Si
vil luftfart, Vegformål, Transportsubsidi
ar, Tilskott til fylkeskommunale samferd
selsformål, Jernbaneformål, Post, Tele
kommunikasjonar og Statens teleforvalt
ning. 
St.prp. 9, ref. S .tid. 410. 
(Trukket tilbake ved St.meld. 23.) 

3. Tilbaketrekking av St.prp. nr. 9 (1990-91) 
om endra løyvingsvedtak m.v. for 1990 for 
Sivil luftfart, Vegformål, Transportsubsi
diar, Tilskott til fylkeskommunale sam
ferdselsformål, Jernbaneformål, Post, Tele
kommunikasjonar og Statens teleforvalt
ning. 
St.meld. 23, ref. S.tid. 699, Innst. S. 29, 
S.tid. 760 (23.11 .90). 

4. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1990 for Si
vil luftfart, Vegformål, Transportsubsidi
ar, Tilskott til fylkeskommunale samferd
selsformål, Jernbaneformål, Post, Tele
kommunikasjonar og Statens teleforvalt
ning. (Økt tilskudd til Hurtigruten, økt til
skudd til Widerøes Flyveselskap A/S.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 770, Innst. S . 71, S.tid. 
1821-1867 (18.12.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ase Klundelien om samferd

selsmessig svekking av Kongsberg-distrik
tet ved endring i tog- og veiforbindelser, 
og tiltak for å kompensere dette. (Trukket 
tilbake), S.tid. 447 (24.10.90). 

2. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om å forhin
dre videre utbygging av kjøpesentre langs 
motorvegene, som på Tassebekk ved E18 i 
Vestfold, S.tid. 2059-2060 (16.1.91). 

3. Sp.spm. fra Kari Helliesen om fordeling 
av bevilgede midler til kollektivtrafikken i 
de fire største byene, S. tid. 2065 (16.1.91). 

4. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om økning i til
skudd til forsøksordninger med kollektiv
trafikk, S.tid. 2702-2703 (13.3.91). 

5. Sp.spm. fra Per Aunet om etablering av to 
nye kjøpesentre i Oslo tilfredsstiller miljø
krav til slike sentre, S .tid. 2768-2769 
(20.3.91). 

6. Sp.spm. fra Sissel Rønbeck om når for
urensningsloven vil bli gjort gjeldende for 
samferdselssektoren, og utvidete mulighe
ter for Statens forurensningstilsyn i denne 
forbindelse, S.tid. 3054-3055 (17.4.91). 

7. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken, fram
satt av Per Aunet om Stora Skogs fabrikk i 
Sveriye som vil stanse tømmerfløtingen i 
Trysilelva og overføre tømmertransporten 
til vei, S.tid. 3458-3459 (29.5.91). 

8. Sp.spm. fra Kari Helliesen om honnørbill
etter for førtidspensjonerte på ulike trans
portmidler, S.tid. 3713 (5.6.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov 4. juni 1976 nr. 63 om sam

ferdsel. (Adgamg for fylkeskommunene til 
bruk av anbud i rutedriften.) 
Ot.prp. 64 (1989-90), ref. O.tid. 179 (1989-
90), Innst. O. 82, O.tid. 645-678 (13.6.91), 
Besl. O. 82, L.tid. 34-35 (17.6.91). Lov av 4. 
juli 1991. 
(16 forslag i Odelstinget og 3 forslag i Lag
tinget- ingen bifalt.) 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Samferdselsdepa rtemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1186-1263 
(26.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1300 Samferdselsdepartementet 
1304 Forskning og utvikling 
1330 Stamruter mv 
1331 Tilskudd til kollektivtrafikk i stor

byene 
1340 Rammetilskudd til fylkeskommu

nale samferdselsformdl 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i Samferdselsdepartementets 
budsjettforslag m. v. for 1992. (Kap. 1330 
Stamruter, post 70 Hurtigruten og post 71 
Innenlandske flyruter; kap. 1340, Oppda
tering av kriteriedata for rutenett til sjøs 
og for befolkning på øyer uten fast veg
samband og alternativ til ruteflyvning på 
Værøy lufthavn; inndekning ved reduk
sjon i kap. 1304.) 
St. prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 748, Budsjett
innst. S. 14, S.tid. 1186-1263 (26.11.91). 

n. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1991 for Si

vil luftfart, Vegformål, Transportsubsidi
ar, Jernbaneformål og Telekommunikasjo
nar. (Dekning av inntektssvikt ved kort
baneflyplassene som følge av Golfkrigen; 
merkostnader ved bompengeringen i Os
lo; årivstoffkostnader for hurtigruten; Wi
derøes Flyveselskap A/S; arbeider på dob
beltsporet Ski-Moss.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 234, Innst. S. 14, S.tid. 
405-408 (5.11.91). 

(2 forslag, henholdsvis fra H og FrP- ikke 
bifalt.) 

2. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1991 for 
Vegformål, Transportsubsidiar, Jernbane
formål, Post, Telekommunikasjonar og 
Stctens teleforvaltning. (Økte 
bevilgninger i forbindelse med ny avtale 
med hurtigruteselskapene; diverse bud
sjettrevisjoner uten virkning for budsjett
baJansen; økning i statens garantiramme 
for Norges Postsparebank.) 
(Vedlegg: Hurtigruteavtale 1991 mellom 
Samferdselsdepartementet og Ofotens og 
Vesteraalens Dampskibsselskab A/S, 
Troms Fylkes Dampskibsselskap A/S, 
Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap 
ANS.) 
St. prp. 21, ref. S.tid. 748, Innst. S. 37, S.tid. 
1173- 1182 (25.11.91). 

3. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1992 under 
Samferdselsdepartementet og om endrin
gar i Avtale om sivil luftfart mellom Nor
ge, Sverige og Det Europeiske Økonomis
ke Fellesskap. (Iverksetting av anbudssys
tem i lokal rutetrafikk samtidig med gjen
nomføring av EØS-avtalen.) 
St.prp. 82, ref. S.tid. 3681, Innst. S. 184, 
S. tid. 4306- 4311 (18.6.92). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om rede

gjørelse for Stortinget om bruk av natur
gass innen samferdselssektoren, S.tid. 
3085-3086 (1.4.92). 

2. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om løyve etter 
samferdselsloven § 7 for kjøregodtgjørelse 
til støttekontakter og hjemmesykepleiere, 
S.tid. 3086-3087 (1.4.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1473-1517, 
1519-1542 (24.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1300 Samferdselsdepartementet 
1304 Forskning og utvikling 
1330 Stamruter mv 
1331 Særskilte int,esteringer m.v. for 

kollektivtrafikk i storbyene 
1340 Rammetilskudd til fylkeskommu

nale samferdselsformdl 
2. Diverse endringer i Samferdselsdeparte-

mentets budsjettforslag m.v. for 1993. 
(Kap. 1304 Forskning og utvikling, Kap. 
1330 Stamruter, innenlandske flyruter.) 
(Vedlegg: Utkast til vedtekter for Tele-mo
bil AS.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 1072, Bud
sjett-innst. S. 14, S.tid. 1473-1517, 1519-
1542 (24.11.92). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m. v. for 1993 for Ad

ministrasjon, Vegformål, Post og Telekom
munikasjonar. 
(Vedlegg: Bruk av naturgass i samferd
selssektoren i Norge.) 
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St.prp. 51, ref. S.tid. 3048, lnnst. S. 149, 
S.tid. 3844-3850 (18.5.93). 
(l forslag ikke bifalt.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om 

øking av billettpriser på busser og ferger i 
Hordaland for å skaffe midler til oppfyl
ling av ventelistegarantien, S.tid. 712-713 
(28.10.92). 

2. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om bom
pengeselskap, mellom anna Krifast, kan 
ta full pris av eldre og funksjonshemma 
når billettreduksjonar i form av «honnør
billettar» er heimla i lov og forskrifter, 
S.tid. 2095-2096 (9.12.92). 

3. Sp.spm. fra Jon Lilletun om avslag på fri
tak for bomavgift for funksjonshemmede i 
Kristiansand S, mens de i Oslo, Bergen og 

Trondheim er gitt fritak, S.tid. 2096-2098 
(9.12 .92). 

4. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om for
skrifter til endringer i samferdselsloven 
vedrørende bruk av anbud i rutetranspor
ten, S.tid. 2464-2465 (27 .1.93). 

5. Sp.spm. fra Jens Marcussen om lastebilei
ernes trussel om utflagging pga. rammevil
kårene for næringen, S.tid. 3321-3322 
(21.4.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov 4. juni 1976 nr. 63 om sam

ferdsel . (Deregulering av løyve for turvogn 
og tilpassing til EØS for drosjeløyve for et
terlatte.) 
Ot.prp. 52, ref. O.tid. 491, Innst. O. 85, O.tid. 
651-655 (14.5.93), Besl. O. 99, L.tid. 61 
(19.5.93). Lov av 4. juni 1993. 
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SIKKERHET TIL S.JØS 

Omfatter bl.a.: Fartøymålingsloven, fyrtjenesten, losvesen, navigasjonshjelpemidler, sjødyktig
hetsloven, sjømerker, skipskontroll, småfartøysregistreringsloven. 
Se også: SJØFART, SJØFOLK 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 1155-1212 
(4.12 .89). 
Budsjett-kap.: 
170 3170 Sjøfartsdirektoratet med skipskon-

trollen 
1060 4060 Kystadministrasjon 
1065 4065 Fyrtjenesten 
1066 4066 Lostjenesten 
1070 Elektroniske navigasjonshjelpe

midler 

D. Alminnelige saker: 
l. Fiskeridepartementet sender brev datert 

4. desember 1989 vedrørende ikrafttreden 
av lov om lostjenesten av 16. juni 1989. 
Ref. S.tid. 1540 (7.12.89), og vedlagt proto
kollen. 

2. Oljedirektoratets årsberetning 1987 og 
1988 og sikkerheten i petroleumsvirksom
heten. (Kap. 1-4.) 
St.meld. 50, ref. S.tid. 564, Innst. S. 184, 
S.tid. 3955- 3962 (7.6.90). 
(Jf. neste sak.) 

3. Tillegg til St.meld. nr. 50 (1988-89) om Ol
jedirektoratets årsmelding 1987 og 1988 og 
sikkerheten i petroleumsvirksomheten. 
St.meld. 38, ref. S.tid. 1691, 3061, Innst. S. 
184, S.tid. 3955-3962 (7 .6.90). 
(Jf. forrige sak.) 

4. Redegjørelse av handelsministeren i for
bindelse med brannkatastrofen på passa
sjerskipet «Scandinavian Star» 
S.tid. 3307-3313 (2.5.90), Innst. S. 235, S.tid. 
4079-4110 (debatt 11.6.90). 
(7 forslag fra SV- ingen bifalt.) 

5. Intensivert sikkerhetskontroll med skip. ,. . u 

(Oppretting av 11 nye stillinger som kon
sekvens av bla. «Scandinavian Star))-ulyk
ken.) 
St.prp. 110, ref. S.tid. 3914, Innst. S. 236, 
S .tid. 4079- 4110 (11.6.90). 
(Jf. sak 4.) 

6. Forslag fra Jens Marcussen om enkelte 
endringer innen organiseringen av Skips
kontrollen. (Opprettholdelse av stasjonene 
i Porsgrunn og Ålesund; stasjonering av 
personell i Narvik.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 25. mai 
1990 fra handelsministeren.) 
Dok. 8:40, ref. S.tid. 3390, Innst. S. 237, 
S.tid. 4079- 4110 (11.6.90) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

Dl. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Elvheim om tilbud om an

net arbeid for overflødig personell etter 
automatisering av kystradiotjenesten i 
Harstad, S.tid. 358-359 (15.11.89). 

2. Sp.spm. fra Peter Angelsen om flytting av 
distriktslederen for skipskontrollens 5. di
strikt fra Svolvær til Bodø, S .tid. 369-370 
(15 .11.89). 

3. Sp.spm. fra Nils O. Golten om påbud om 
sikkerhetsbelte for hurtiggåande passa
sjerbåtar, S .tid. 971 (29.11.89). 

4. Sp.spm. fra Inger Pedersen om å rette opp 
lov- og regelverket for å forhindre forurens
ningsulykker til sjøs, S.tid. 2071-2072 
(17.1.90). 

5. Sp.spm. fra Gunnar Berge om endring av 
de høye kystgebyrene for skip og borerig
ger, slik at oppdrag kan gå til norske verk
steder, S.tid. 2527-2528 (7.3.90). 

6. Sp.spm. fra Lodve Solholm om oppheving 
av stortingsvedtaket om å flytte skipskon
trollen si leiing i 4. distrikt frå Ålesund til 
Kristiansund, S.tid. 2528-2529 (7.3.90). 

7. Sp.spm. fra Ragnhild Barland, framsatt 
av Ingeborg Botnen om endring av vedtak 
om nedlegging av Langøytangen fyr ved 
innseilinga til Grenlandsleia, S. tid. 2965-
2966 (4.4.90). 

8. Sp.spm. fra Nils O. Golten om redningsbe
redskapen til sjøs på Sørlandskysten, 
S.tid. 2966-2967 (4.4.90). 

9. Sp.spm. fra Nils O. Gol ten om tiltak for å få 
nyrekruttering innan losvesenet, S.tid. 
3564-3565 (16.5.90). 
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10. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om ny eier
struktur for Statens skole for sikkerhets
opplæring, S.tid. 3709-3710 (30.5.90). 

11. Sp.spm. fra Jørgen Kosmo om å utvide un
dersøkelseskommisjonen etter Scandina
vian Star- katastrofen med et medlem fra 
LO i Norge, S.tid. 3951-3952 (6.6.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om 

havner og farvann. (Hjemmel til å gi be
stemmelser om alle typer navigasjonshjel
pemidler.) 

(Vedlegg: l. Høringsutkast av 24. mai 1989. 
2. Mandat for utarbeidelse av nasjonale 
retningslinjer for radionavigasjonssyste
mer, datert 25. januar 1989.) 
Ot.prp. 17, ref. O.tid. 8, Innst. O. 21, O.tid. 
74-75 (15.2.90) , Besl. O. 26, L.tid. 11 
(22.2.90). Lov av 23. mars 1990. 

2. Endring i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om hav
ner og farvann.(Hjemmel for sikkerhets
kontroll med fartøyer i norske havner.) 
Ot.prp. 28, ref. O.tid. 63, Innst. O. 21, O.tid. 
74-75 (15.2.90), Besl. O. 26, L.tid. 11 
(22.2.90). Lov av 23. mars 1990. 

1990-91 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S . 10, S.tid. 1144-1191 
(3 .12.90). 
Budsjett-kap.: 

130 3130 Sjøfartsdirektoratet med skipskon-
trollen 

l 060 4060 Kystadministrasjon 
1065 4065 Fyrtjenesten 
l 066 4066 Los tjenesten 
1070 Elektroniske navigasjonshjelpe

midler 

Il. Alminnelige saker: 
l. Svar på private forslag fra Stortinget og 

Odelstinget til Regjeringen 1989-90. (For
slag nr. l og 4.) 

(Skipskontrollen i Porsgrunn-området og 
oppkjøp av fisk.) 
St.meld. 17, ref. S.tid. 171, Innst. S . 26, , 
S .tid. 740-742 (22.11.90). 

2. Skipsfart og sikkerhet til sjøs . 
St.meld. 45, ref. S .tid. 3361, Innst. S. 193, 
S.tid. 3991-4027 (12.6.91). 
(6 forslag, hvorav 5 fra SV ikke bifalt. l for
slag fra Jens Marcussen pva. FrP, SV, KrF 
og Sp sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

3. Utbygging og drift av et nordvest-euro
peisk Loran C system. 
(Vedlegg: Engelsk og norsk avtaletekst. 4 
vedlegg til innst. med brevveksling mel
lom sjøfarts- og fiskerikomiteen og fiskeri
ministeren og fra Fiskeridepartementet til 
Stortinget.) 
St.prp. 92, ref. S.tid. 3449, Innst. S. 232, 
S.tid. 4316-4321 (19.6.91). 

1991-92 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Utenriksdepartementet og 
Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 963-1019 
(21.11.91). 
Budsjett-kap.: 
130 3130 Sjøfartsdirektoratet med skipskon-

trollen 
1060 4060 Kystadministrasjon 
1065 4065 Fyrtjenesten 
1066 4066 LosQenesten 
1070 Elektroniske navigasjonshjelpe

midler 

n. Alminnelige saker: 
l. Møre og Romsdal fylkesting sender resolu

sjon datert 30. mars 1992 vedrørende gjen
åpning av Alesund Radio og stasjonering 
av redningshelikopter på Vigra . 
Ref. S .tid. 3323 (10.4 .92), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt stortingsgruppene i samsvar med 
Presidentskapets beslutning 27 .4.92.) 

2. Styrket kontroll med skip. (På bakgrunn 
av skipsulykkene langs norskekysten.) 
St.prp. 57, ref. S.tid. 2758, Innst. S. 157, 
S.tid. 3516- 3532 (12.5 .92). 
(3 forslag, hvorav 2 ikke bifalt og l fra Bør
re Rønningen m.fl. sendt Regjeringen - se 
REG.JERINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. neste sak.) 
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3. Forslag fra Reidar Johansen, Lisbeth Ho
land og Rolf Ketil Bjørn om tiltak for å 
bedre kontrollen med skip som går i nor
ske farvann og norsk skip i utenriksfart. 
Dok. 8:14, ref. S.tid. 2684, Innst. S. 157, 
S.tid. 3516- 3532 (12.5.92). 
(3 forslag, hvorav 2 ikke bifalt og l fra Bør
re Rønningen m.fl. sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. forrige sak.) 

4. Utbygging og drift av et nordvest-euro
peisk Loran C-system. 
(Vedlegg: Engelsk og norsk avtaletekst. 3 
vedlegg til innst.: l. Brev av 8.6.92 fra Mil
jøverndepartementet til sjøfarts- og fiske
rikomiteen. 2. Brev av 6.4.92 fra Norges 
Fiskarlag til komiteen. 3. Brev av 24.4.92 
fra Oljeindustriens Landsforening til Fis
keridepartementet.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 2758, Innst. S. 209, 
S .tid. 4211- 4221 (17 .6.92). 
(l forslag fra H og FrP ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om sikring av 

nødvendig sjødyktighet for fiskefartøy, 
S .tid. 43-44 (9.10 .91). 

2. Sp.spm. fra Per Sævik om opprettholding 
av Runde losstasjon under omorganiserin
ga av lostenesta på Sunnmøre, S.tid. 939-
940 (20.11.91). 

3. Sp.spm. fra Jan Elvheim om skjerpet kon
troll med gamle og dårlig vedlikeholdte 
skip, som det greske malmskipet «M/S So
nata», S.tid. 1287-1288 (27.11.91). 

4. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om å forhindre 
trafikk av gamle og dårlig vedlikeholdte 
skip i norske farvann, S.tid. 2148-2150 
(15.1.92). 

5. Sp.spm. fra Laila Kaland om tiltak for å 
trygge skipsfarten langs kysten, etter 
bulkbåten Arisans forlis på Mørekysten, 
S.tid. 2182-2183 (22.1.92). 

6. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om oppret
ting av eget avdelingskontor for Skipskon
trollen i Narvik, etter flere forlis av skip 
lastet i Narvik, S.tid. 2183 (22.1.92). 

7. Sp.spm. fra Jens Marcussen om samling av 
ansvar for vaktforhold og rapportering om 
fart langs norskekysten under en etat, 
S.tid. 2183-2184 (22.1.92). 

8. Sp.spm. fra Jens Marcussen om innføring 
av regler med befrakteransvar for eventu
elle miljøskader etter skipshavari, S.tid. 
2184-2185 (22.1.92). 

9. Sp.spm. fra Magnar Sætre om oppretting 
av en trafikksentral for sjøtrafikk i Roga
land, S.tid. 2296-2297 (5.2.92). 

10. Sp.spm. fra Ingvald Godal om styrking av 
overvaking og beredskap mot oljeutslepp i 
Ytre Oslofjord og innseglinga til Grenland, 
S.tid. 2300-2301 (5.2.92). 

11. Sp.spm. fra Reidar Johansen om rappor
ter fra skipskontrollen som er unntatt of
fentlighet, og initiativ for å skape større 
åpenhet i slike saker, S.tid. 2310-2311 
(5.2.92). 

12. Sp.spm. fra Odd Holten om iverksetting av 
hyppigere og strengere kontroller av norsk 
og internasjonal skipstonnasje, S.tid. 
2312-2313 (5.2.92). 

13. Sp.spm. fra Børre Rønningen om styrking 
av Skipskontrollen i Grenlandsområdet, 
S.tid. 2481-2482 (12.2.92). 

14. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om av
slag på tildeling av fartøykvote på grunn 
av for sein registrering fra Skipskontrol
lens side, S.tid. 3358-3360 (29.4 .92). 

15. Sp.spm. fra Nils O. Galten, framsatt av 
Svein Ludvigsen om demontering av land
basert radar ved Viksøy losstasjon i Kors
fjorden, S.tid. 3541-3542 (13.5.92). 

16. Sp.spm. fra Peter Angelsen om hjemmel 
for reduksjon i bevilgninger til modemise
ringsprogrammet for ombygging av fyr
lykter, S.tid. 3786-3787 (27 .5.92). 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Utenriksdepartementet og 
Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 1371-1409 
(20.11.92). 
Budsjett-kap.: 

130 3130 Sjøfartsdirektoratet med skipskon-
trollen 

l 060 4060 Kystadministrasjon 
1065 4065 Fyrtjenesten 
1066 4066 Lostjenesten 

l 070 Elektroniske navigasjonshjelpe
midler 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Jan Elvheim om bedre sikker

het for fiskeflåten i nordlige havområder 
og styrking av Redningstjenesten. 
S.tid. 1966-1979 (7 .12.92). 

2. Tilleggsløyvingar på statsbudsjettet for 
1992 og avvikling av ekstraordinære lån til 
tørrfisknæringa. (Kap. 1066/4066 Lostje
nesten, økning i losoppdrag.) 
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St.prp. 29, ref. S.tid. 1472, Innst. S. 83, 
S.tid. 2244 (16.12.92). 
(l forslag ikke bifalt.) 

3. Haram kommune sender uttalelse datert 
2. februar 1993 om at den videre avfolking 
av kystfyrene bør stoppes inntil det er ut
arbeidet en sikkerhets- og beredskapsplan 
for kystområdene. 
Ref. S .tid. 2829 (18.2.93), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt sjøfarts- og fiskerikomiteen til ori
entering i samsvar med Presidentskapets 
beslutning 22.2.93.) 

4. Brannulykken på passasjerferjen Scandi
navian Star. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1991: l A og B 
«Scandinavian Star»-ulykken, 7. april . 
1990. Hovedrapport og vedlegg. Leder To
re Schei. Vedlegg til innst.: Brev av 29.9.92 
fra Utenriksdepartementet om opprettin
ger i meldingen.) 
St.meld. 63 (1991-92), ref. S .tid. 4470 (1991-
92), Innst. S. 108, S.tid. 2972-2988 (18.3.93). 
(Utkast til innst. forelagt justiskomiteen 
før avgivelse. 3 forslag fra Reidar Johan
sen pva. SV, hvorav 2 sendt regjeringen
se REGJERINGEN OVERSENDT I, og l 
ikke bifalt.) 

5. Interp. fra Jan Elvheim om tiltak for å ver
ne våre kystområder mot skipsulykker 
med risiko for forurensning. 
S .tid. 2988-3003 (18.3.93). 

6. Forslag fra Peter Angelsen, Tove Kari Vi
ken og Ole Gabriel Ueland om å ta opp ar
beidet med automatisering og avfolking 
av fyrstasjoner langs kysten til ny vurde
ring. 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 5.5.93 fra sjø
farts- og fiskerikomiteen til Fiskeridepar
tementet v/statsråden. 2. Brev av 28.5.93 

fra Fiskeridepartementet til sjøfarts- og 
fiskerikomiteen.) 
Dok. 8:23, ref. S.tid. 3400, Innst. S . 208, 
S .tid. 4893-4899 (18.6.93). 
(3 forslag ikke bifalt. Komiteens innst. om 
å be Regjeringen om en ny vurdering på 
bakgrunn av en rapport om miljøsikker
het i farleiene bifalt.) 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar, fram

satt av Per Ove Width om samlokalisering 
av Losvesenet med en trafikksentral for in
dre Oslofjord med etablering på Hvasser 
S.tid. 539-540 (21.10.92). ' 

2. Sp.spm. fra Jens Marcussen om Kystdirek
toratets nye forskrifter om kystgebyrer, og 
fjerning av avgiftsdiskriminering mot mil
jøvennlige tankskip, S.tid. 1270-1271 
(18.11.92). 

3. Sp.spm. fra Reidar Johansen om tiltak for 
å skjerpe kontrollen rned skip registrert 
under ulike bekvemmelighetsflagg, S.tid. 
2478-2479 (27.1.93). 

4. Sp.spm. fra KJell Magne Bondevik om å 
stanse avfolkingen av fyrene inntil bered
skapen langs kysten er gjennomdrøftet, 
S.tid. 2482-2483 (27 .1.93). 

5. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om å få Tele
verket til å sørge for sikker drift av Sandø
ysenderen i Troms , som formidler TV og 
VHF-signaler, S.tid. 2892-2893 (24.2 .93). 

6. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om et erstat
ningsfartøy for Kystverkets grunnstøtte 
M!S «Langhavn» i 5. kystdistrikt, S .tid. 
2949-2950 (10.3 .93) . 

7. Sp.spm. fra Leiv Blakset om ei avklaring 
av staten sitt ansvar for søk etter bortkom
ne på havet, S.tid. 4002-4004 (26.5.93). 
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SIVILARBEIDERE 

Omfatter bl.a.: Fritaksloven, militærnekterloven, Ombudsmannsnemnda for sivile tjenesteplik
tige, samvittighetsfanger, siviltjenesteloven. 
Se også: SIVILFORSVAR 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 716-764 
(23.11.89). 
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 . 64, S .tid. 1796 (19.12.89). 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1989 un
der diverse kapitler administrert av Justis
og politidepartementet. (Kap. 460 Sivile 
tjenestepliktige.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 1364, Innst. S . 69, 
S.tid. 1833 (19.12.89). 

3. Ombudsmannsnemnda for sivile tjeneste
pliktiges innberetning om virksomheten i 
tiden l. januar- 31. desember 1989. 
Dok. 6, ref. S .tid. 2637, Innst. S. 173, S.tid. 
3577-3578 (21.5 .90). 

4. Forslag fra justiskomiteen oversendt fra 
Odelstinget 11. juni 1990: «Stortinget ber 
Regjeringa vurdera om innhaldet i og 
lengda av siviltenesta er tilfredsstillande, 
m.a. ut frå målsettingane om at siviltenes
ta skal vera minst like byrdefull som mili
tær verneplikt, og leggja dette fram for 
Stortinget. 
S.tid. 4354 (14.6.90) ogbifaltes enstemmig. 
(Jf. IV, 3.) 

IV. Lovsaker: 
l. Tilbakekalling av Ot.prp. nr. 10 (1989-90) 

om endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om 
fritaking for militærtjeneste av overbevis-

ningsgrunner og lov 17. juli 1953 nr. 29 om 
verneplikt. 
Ot.meld. 2, ref. O.tid. 4, Innst. O. 3, O.tid. 5 
(7.11.89). 
(Jf. Ot.prp. 39 for 1988-89.) 

2. Endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fri
taking for militærtjeneste av overbevis
ningsgrunner og Militær Straffelov 22. 
mai 1902 nr. 13. (Behandling av fritakssa
ker; adgang til å reise søksmål ved annen 
gangs søknad; ankefristen i fritakssaker; 
tvangsmessig avtjening av siviltjeneste 
utenfor leir; oppheving av tvangsmessig 
avtjening i fengsel; reaksjon overfor verne
pliktige som ikke fritas og som nekter å 
møte til militærtjeneste.) 
Ot.prp. 35, ref. O.tid. 83, Innst. O. 75, O.tid. 
405-408 (11.6.90), Besl. O. 74, L.tid. 30 
(14.6.90). Lov av 22 . juni 1990. 
(l forslag i Odelstinget fra Eva Finstad 
pva. H, FrP, KrF og Sp om fradømmelse 
av verneretten -bifalt. l forslag i Lagtinget 
fra A - ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Lisbeth Holand om lov om en
dring i lov av 19. mars 1965 nr. 3om frita
king for militærtjeneste av overbevis
ningsgrunner. (Utvidelse av nektings
grunnlaget· masseødeleggelsesvåpen.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 7. juni 1990 fra 
Justisdepartementet til forsvarskomiteen. 
Inntatt i innst. uttalelse fra forsvarskomi
teen.) 
Dok. 8:16, ref. O.tid. 73, Innst. O. 76, O.tid. 
408-441 (11.6 .90), Besl. O. 75, L.tid. 30-39 
(14.6.90). Lov av 22. juni 1990. 
(Forslaget fra Lisbeth Holand ikke bifalt. 
Komiteens innst. om masseødeleggelses
våpen bifalt i Odelstinget med 50 mot 47 
stemmer. Forslag i Lagtinget om avvis
ning- ikke bifalt. Komiteens innst. pkt. C· 
se Il, 4.) 
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1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 1002-1049 
(30.1L90). 
Budsjett-kap.: 

460 3460 Sivile tjenestepliktige 
481 3481 Direktoratet for sivilt beredskap 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1990 un

der diverse kapitler administrert av Justis
og politidepartementet. (Kap. sivile tjenes
tepliktige.) 
St. prp. 16, ref. S.tid. 770, Innst. S. 63, S.tid. 
1902-1903 (19.12.90). 

2. Ombudsmannsnemnda for sivile tjeneste
pliktiges innberetning om virksomheten i 
tiden L januar- 3L desember 1990. 
Dok. 6, ref. S .tid. 2786, Innst. S. 134, S.tid. 
3351-3353 (14.5 .91). 

1991-92 
I . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 749-789 
(15.11.91). 
Budsjett-kap.: 

460 3460 Sivile tjenestepliktige 
481 3481 Direktoratet for sivilt beredskap 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1991 under 

diverse kapitler administrert av Justis- og 

politidepartementet. (Kap. 460 Sivile tje
nestepliktige.) 
St.prp. 26, ref. S .tid. 1183, Innst. S. 65, 
S.tid. 1936- 1937 (17 .12 .91). 

2. Ombudsmannsnemnda for sivile tjeneste
pliktiges innberetning om virksomheten i 
tiden L januar - 3L desember 1991. (En
dring i instruks ved innføring av periodisk 
melding hvert fjerde år.) 
(Vedlegg: Instruks for Ombudsmanns
nemnda for vernepliktige sivilarbeidere, 
av 20. februar 1957 .) 
Dok. 6, ref. S.tid. 2928 , lnnst. S. 197, S.tid. 
4330-4331 (18.6.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S .tid. 1073-1117 
(13.11.92). 

Budsjett-kap.: 
460 3460 Sivile tjenestepliktige 
481 3481 Direktoratet for sivilt beredskap 
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SIVILFORSVAR 

Omfatter bl.a.: Direktoratet for sivilt beredskap, sivilforsvarsloven. 
Se også: FORSVAR, REDNINGSTJENESTE, SIVILARBEIDERE 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til be
vilgninger til sivilt beredskap 1990. 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 1988.) 
Budsjett-innst. S. 4, S .tid. 716-764 
(23.11.89). 

Budsjett-kap.: 
481 3481 Direktoratet for sivilt beredskap 

n. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1990 for Si

vilt beredskap, Vegformål, Jernbanefor
mål, Post og Telekommunikasjoner. (Kap. 
1309 Samferdselsberedskap - kjøp av 
kryptoutstyr.) 
St.prp. 65, ref. S .tid. 2471, Innst. S. 112, 
S.tid. 2734- 2735 (27 .3.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til be
vilgninger til sivilt beredskap 1991. 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 1989.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 1002-1049 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

460 3460 Sivile tjenestepliktige 
481 3481 Direktoratet for sivilt beredskap 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arild Hiim om mangel på 

gassmasker i Buskerud, S.tid. 2225-2226 
(6.2 .91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 21. november 1952 nr. 3 

om tjenesteplikt i politiet. (Hjemmel for 
innkalling av politireserven i hastesitua
sjoner.) 
Ot.prp. 50, ref. O. tid. 405, Innst. O. 79, O. tid. 
616-617 (11.6.91), Besl. O. 78, L.tid. 32 
(17.6.91). Lov av 4. juli 1991. 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til be
vilgninger til sivilt beredskap 1990. 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 1990.) 
Budsjett-innst. S . 4, S .tid. 749-789 
(15.11.91). 

Budsjett-kap.: 
460 3460 Sivile tjenestepliktige 
481 3481 Direktoratet for sivilt beredskap 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1991 under 

diverse kapitler administrert av Justis- og 
politidepartementet. (Kap. 460 Sivile tje
nestepliktige, kap. 481 Direktoratet for si
vilt beredskap, kap. 3481 Inntekter ved 
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salg og bortleie av sivilforsvarsmateriell.) 
St.prp. 26, ref. S.tid. 1183, lnnst. S. 65, 
S.tid. 1936- 1937 (17 .12.91). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Olav Lund om øking av hus

leien i borettslag etter utbedring av til
fluktsrom, S.tid. 1806 (11.12.91). 

IV. Lovsaker: 
l . Endringer i lov 17. juli 1953 nr. 9 om Sivil

forsvaret (frikjøpsordningen for tilflukts
rom m.m.). (Sentral disponering av innbe
talte frikjøpsmidler.) 
Ot.prp. 6, ref. O.tid. 39, Innst. O. 16, O.tid. 
154-155 (2 .12.91), Besl. O. 15, L.tid. 15 
(12.12.91). Lov av 10. januar 1992. 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til be
vilgninger til sivilt beredskap 1993.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 1073-1117 
(13.11.92). 
Budsjett-kap.: 

460 3460 Sivile tjenestepliktige 
481 3481 Direktoratet for sivilt beredskap 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1992 un

der diverse kapitler administrert av Justis
og politidepartementet. (Kap. 481, Utgifter 
til slokking av skogbranner.) 
St.prp . 13, ref. S.tid. 1185, Innst. S . 55, 
S .tid. 2118-2119 (10.12.92). 

2. Det fremtidige sivile beredskap. 
St.meld. 24, ref. S.tid. 2864, Innst. S. 163, 
S.tid. 3905-3913 (19 .5.93). 
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SIVILLOV GIVNING 

Omfatter bl.a.: Avhendingsloven, dekningsrettsloven, gjeldsordningsloven, skadeserstatningslo
ven, tomtefesteloven. 
Se også: DOMSTOLER, POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET, RETTSVESEN, STRAFFELOV
GIVNING 

1989-90 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 8. juni 1984 nr. 59 om for

dringshavernes dekningsrett og lov 13. au
gust 1915 nr. 7 om tvangsfuldbyrdelse. 
(Tiltak for å nedarbeide restansene på 
namssektoren; adgang til lønnstrekk; 

bruk av fødselsnummer for å sikre tvangs
fullbyrdelse overfor rett person.) 
Ot.prp. 47, ref. O.tid. 127, Innst. O. 41 , O.tid. 
190-191 (22 .5.90), Besl. O. 45, L.tid. 19 
(29.5.90). Lov av 15. juni 1990. 

1990-91 
m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Jørgen Kosmo om Sivillovbo
kutvalgets arbeid med revisjon av tomte-

festeloven og om festeavgifter, S. tid. 2223-
2224 (6.2.91). 

1991-92 

U . Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet 1992 

under Barne- og familiedepartementet og 
Justis- og politidepartementet. Om lov om 
frivillig og tvungen gjeldsordning for pri
vatpersoner (Gjeldsordningsloven). 
St.prp. 104, ref. S.tid. 3804, Innst. S. 226, 
S.tid. 4361- 4426 (19.6.92). 
(4 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 3.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jørgen Kosmo om inkasso

virksomhet utført av private selskaper som 
Torpedo Inkasso, S.tid. 936 (20.11.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeloven og skadeserstat

ningsloven m .m . (seksuelle overgrep mot 
barn). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1991: 13 Seksuelle 
overgrep mot 
barn - straff og erstatning. Leder: Regine 
Ramm Bjerke.) 

Ot.prp. 20, ref. O. tid. 143, Innst. O. 54, O. tid. 
465-481 (5.5.92), Besl. O. 77, L.tid. 55 
(12.5.92). Lov av 22. mai 1992. 
(2 forslag i Odelstinget ikke bifalt.) 

2. Lov om avhending av fast eigedom (avhen
dingslova). 
(Vedlegg: l. Justisdepartementets høy
ringsbrev 31. januar 1980. 2. Utdrag frå 
Statistisk Ukehefte nr. 43, 1990. Særskilt 
vedlegg: NOU 1979: 48 Avhending av fast 
eigedom. Leder Olav Lid.) 
Ot.prp. 66 (1990-91), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
71, O.tid. 725-750 (5.6.92), Besl. O. 97, L.tid. 
62 (11.6.92). Lov av 3. juli 1992. 
(2 forslag i Odelstinget og l forslag i Lag
tinget- ikke bifalt.) 

3. Frivillig og tvungen gjeldsordning for pri
vatpersoner (gjeldsordningsloven) . 
Ot.prp. 81, ref. O. tid. 566, Innst. O. 90, O. tid. 
920-953 (15.6 .92), Besl. O. 126, L.tid. 72 
(19.6.92). Lov av 17. juli 1992. 
(11 forslag i Odelstinget- ingen bifalt.) 
(Jf. Il, 1.) 
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1992-93 
Ill. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om å be
tre rettstryggleiken for bygslarar, for å 

unngå urimelege bygsleavgifter når gamle 
kontraktar går ut, S.tid. 3441-3442 (28.4.93). 
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SJØFART 

Omfatter bl.a.: Flaggpolitikk, Garantiinstituttet for skip og borerigger, handelsflåte, kystadmi
nistrasjon, Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), rederier, Sjøfartsdirektoratet, sjøfartsloven, 
skipsfa rtsberedskap, skipsregistre. 
Se også: HAVNEVESEN, SIKKERHET TIL SJØS, SJØFOLK 

1989-90 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S . 7, S.tid. 767-818 
(24.11.89). 
Budsjett-kap.: 
150 Handels- og skipsfartsberedskap 

2. Bevilgninger på statsbudsjette~ for 1990 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 1155-1212 
(4.12.89). 
Budsjett-kap.: 
170 3170 Sjøfartsdirektoratet med Skips

kontrollen 
1060 4060 Kystadministrasjon 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til ratifikasjon av Konvensjon 

til bekjempelse av ulovlige handlinger 
mot sikkerheten ved skipsfart og Protokoll 
til bekjempelse av ulovlige handlinger 
mot sikkerheten til faste plattformer plas
sert på kontinentalsokkelen. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 60, ref. S .tid. 2471 , Innst. S. 114, 
S .tid. 2750 (27 .3.90). 

2. Interp. fra Ranveig Frøiland om fiskeriop
plæring for førarar av fiskebåtar. 
S.tid. 3452-3460 (14.5.90). 
(l forslag fra Ranveig Frøiland sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

3. Rapport til Stortinget fra den granskings
kommisjon i Reksten-saken som ble opp
nevnt ved stortingsvedtak 20. juni 1985. 
(Vedlegg: l. Oversikt over sentrale hendel
ser og stortingsdokumenter. 2.-13. Korres
pondanse mellom finanskomiteen, Han
delsdepartementet og bostyret, herunder 
stevningen mot Hambros Bank. Kopi av 
viktige deler av det øvrige bakgrunnsma
teriale, som tidligere ikke har vært trykt i 

offentlige dokumenter, samt de to «relea
se))- erklæringene.) 
Dok. 7 (1987-88), ref. S .tid. 71, Innst. S. 178, 
S .tid. 3627-3658 (28.5 .90). 
(l forslag fra SV om å be Odelstinget vur
dere riksrettstiltale mot tidligere statsrå
der ikke bifalt.) 

4. Sjøfart~direktoratets virksomhet i 1988 og 
1989. 
(Vedlegg: Undervedlegg: Statistikker og 
oversikter.) 
St.meld. 43, ref. S .tid. 3339, Innst. S. 235, 
S.tid. 4079- 4110 (11.6.90). 
(7 forslag fra SV- ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

5. Redegjørelse av handelsministeren i for
bindelse med brannkatastrofen på passa
sjerskipet «Scandinavian Star». 
S.tid. 3307-3313 (2.5.90), Innst. S. 235 , S .tid. 
4079-4110 (debatt 11.6.90). 
(7 forslag fra SV- ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

6. Intensivert sikkerhetskontroll med skip. 
(Oppretting av 11 nye stillinger som kon
sekvens av bla. «Scandinavian Star»-ulyk
ken.) 
St.prp. 110, ref. S.tid. 3914, Innst. S. 236, 
S.tid. 4079- 4110 (11.6 .90). 
(Jf. sakene 4, 5 og 7 .) 

7. Forslag fra Reidar Jo han sen om nye er
statningsregler for skip i innenriksfart og 
skip som trafikkerer norske havner. 
Dok. 8:48, ref. S.tid. 4662 (28.9.90) og ved
tatt utsatt. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om flytting av 

distriktslederen for skips kontrollens 5. di
strikt fra Svolvær til Bodø, S.tid. 369-370 
(15 .11.89). 

2. Sp.spm. fra Inger Pedersen om å rette opp 
lov- og regelverket for å forhindre forurens
ningsulykker til sjøs, S.tid. 2071-2072 
(17.1.90). 
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3. Sp.spm. fra Jan Elv heim om å snu nedgan
gen i antall nordmenn sysselsatt på skip 
under norsk flagg, S.tid. 2694-2695 
(21.3 .90). 

4. Sp.spm. fra Nils O. Galten om å hindra at 
Norsk Internasjonalt Skipsregister mister 
kvalitetsstempelet, S. tid. 2699-2700 
(21.3.90). 

5. Sp.spm. fra Knut Hanselmann om å påleg
ge eierne av tyske skipsvrak langs kysten å 
ta omkostningene med kartlegging og 

opprydding av vrakene, S.tid. 3183 
(25.4 .90). 

6. Sp.spm. fra Reidar Johansen om å forhin
dre at Fred. Olsens storferje «Bayard)) og 
eventuelle andre ferjer blir registrert un
der bekvemmelighetsflagg, S.tid. 3195-3196 
(25.4.90). 

7. Sp.spm. fra Jørgen Kosmo om å utvide un
dersøkelseskommisjonen etter Scandina
vian Star- katastrofen med et medlem fra 
LO i Norge, S.tid. 3951-3952 (6.6.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1051-1097 
(1.12.90). 
Budsjett-kap.: 

199 Handels- og skipsfartsberedskap 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Utenriksdepartementet og 
Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 1144-1191 
(3.12.90). 
Budsjett-kap.: 

130 3130 Sjøfartsdirektoratet med Skips
kontrollen 

l 060 4060 Kystadministrasjon 

11. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Reidar Johansen om nye er

statningsregler for skip i innenriksfart og 
skip som trafikkerer norske havner. 
Dok. 8:48 (1989-90), ref. S.tid. 31, Innst. S. 
24, S.tid. 742 (22.11.90) og vedtatt sendt Re
gjeringen. 

2. Skipsfart og sikkerhet til sjøs. 
St.meld. 45, ref. S.tid. 3361, Innst. S. 193, 
S.tid. 3991-4027 (12 .6.91). 
(6 forslag, hvorav 5 fra SV ikke bifalt. l for
slag fra Jens Marcussen pva. FrP, SV, KrF 

og Sp sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Nils O. Galten om en ny skips

fartsmelding der også NOR-flåtens ram
mevilkår blir vurdert, S .tid. 558 (14.11.90). 

2. Sp.spm. fra Odd Holten, framsatt av Per 
Sævik om sikkerhetstiltak i forbindelse 
med ansettelse av sovjetiske offiserer ved 
skip i NIS-registeret, S .tid. 2888-2889 
(10.4.91). 

3. Sp.spm. fra Britt Harkestad om tiltak for å 
letta situasjonen for småskipsflåten, S .tid. 
3071 (17.4.91). 

4. Sp.spm. fra Lisbeth Ho land om effektiv ut
nyttelse av bevilgninger til havneanlegg 
og vedlikehold av havner, S. tid. 3266-3267 
(8.5.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Stats

kontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. 
(Hjemmel for å pålegge rederiene å etable
re et system for kvalitetsledelse og kvali
tetssikring.) 
Ot.prp. 39, ref. O. tid. 354, Innst. O. 57, O. tid. 
568 (7 .6.91), Besl. O. 72, L. tid. 28 (13.6.91). 
Lov av 2. august 1991. 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S .tid. 847-902 
(19.11.91). 
Budsjett-kap.: 
199 Handels - og skipsfartsberedskap 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S .tid. 963-1019 
(21.11.91). 
Budsjett-kap.: 

130 3130 Sjøfartsdirektoratet med Skips
kontrollen 

l 060 4060 Kystadministrasjon 
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(l forslag fra Nils J. Golten m.fl. om NOR
flåten sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

O. Alminnelige saker: 
l. Styrket kontroll med skip. (På bakgrunn 

av skipsulykkene langs norskekysten.) 
St.prp. 57, ref. S.tid. 2758, Innst. S. 157, 
S.tid. 3516- 3532 (12.5.92) . . 
(3 forslag, hvorav 2 ikke bifalt og l fra Bør
re Rønningen m.fl. sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Forslag fra Reidar Johansen, Lisbeth Ho
land og Rolf Ketil Bjørn om tiltak for å 
bedre kontrollen med skip som går i norsk 
farvann og norske skip i utenriksfart. 
Dok. 8:14, ref. S .tid. 2684, Innst. S. 157, 
S.tid. 3516- 3532 (12.5.92). (3 forslag, hvorav 
2 ikke bifalt og l fra Børre Rønningen m.fl . 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Offentliggjøring av enkelte hemmelige 
innstillinger og referater fra lukkede møter 
i Stortinget, Odelstinget og Lagtinget. (Re
ferat fra møter i 1905 vedr. Prins Carls per
son og privatliv; forarbeidene til lov av 
19.12.52 om rek{risisjon av skip under krig 
eller kriseforhold, sak om oppgjør mellom 
Norge og USA av mellomværender som 
skyldes krigen.) 
(Vedlegg: De deler av referatene fra i:nøter 
for lukkede 
dører i Stortinget 19. og 25. oktober 1955 
som tidligere ikke er offentliggjort.) 
Innst. S . 217, S.tid. 3922 (10.6.92). 
(Møtet ble holdt for lukkede dører. Innstil
lingen og vedtaket besluttet offentliggjort 
av Presidentskapet 11. juni.) 

4. Sjøfartsdirektoratets virksomhet i 1990 og 
1991 . 
(Vedlegg: Undervedlegg 1-13.) 
St.meld. 37, ref. S.tid. 3532, Innst. S. 202, 
S.tid. 4031- 4033 (15.6.92). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Elvheim om skjerpet kon

troll med gamle og dårlig vedlikeholdte 
skip, som det greske malmskipet «M/S So
nata», S.tid. 1287-1288 (27.11.91). 

2. Sp.spm. fra Erna Solberg om gjennom
gang av regnskapene til bostyret for Hil
mar Rekstens bo, S.tid. 1817-1818 
(11.12.91). 

3. Sp.spm. fra Terje Nyberget om endring i 
anløpsreglene, slik at russiske trålere som 
leverer fisk til kommunene rundt Tromsø, 
kan proviantere i Tromsø, S. tid. 2123-2124 
(15.1.92). 

4. Sp.spm. fra Reidar Johansen om økono
misk støtte til videre søk etter vrak og om
komne fiskere etter forlis utenfor Andøya, 
S.tid. 2131 (15.1.92). . 

5. Sp.spm. fra Jens Marcussen om EFs planer 
om et europeisk skips/artsregister, og opp
følging av vedtak om samme forhold for 
norske skipsmannskaper, S.tid. 2200 
(29.1.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 20. juli 1893 nr. l om Sjøfar

ten m.m. (omorganisering av skipsregistre
ne og norsk internasjonalt skipsregister 
m.m.). 
Ot.prp. 41, ref. O.tid. 299, Innst. O. 55, O. tid. 
458-461 (30.4.92), Besl. O. 73, L.tid. 46 
(5.5.92). Lov av 15. mai 1992. 
(l forslag i Lagtinget fra FrP, SV og Sp om 
å henlegge lovforslaget- ikke bifalt.) 

2. Lov om lønnsnemndsbehandling av tvis
ten mellom Det norske maskinistforbund 
og Rederienes Landsforening (NHO) i for
bindelse med tariffrevisjonen våren 1992. 
Ot.prp. 92, ref. O.tid. 569, Innst. O. 74, O. tid. 
714-717 (4.6.92), Besl. O. 95, L.tid. 61-62 
(11.6.92). Lov av 12. juni 1992. 
(l forslag i Lagtinget fra Jens Marcussen 
pva. FrP og SV - ikke bifalt.) 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1016-1071 
(12.11.92). 
Budsjett-kap.: 
199 Handels- og skipsfartsberedskap 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Fiskeridepartementet. 

35 

(Vedlegg til innst.: Brev datert oktober 
1992 fra Utenriksdepartementet til sjø
farts- og fiskerikomiteen vedr. midlertidig 
tilskuddsordning for deler av norsk ordi
nært register (NOR-flåten).) 
Budsjett-innst. S. 10, S .tid. 1371-1409 
(20.11.92). 
Budsjett-kap.: 

130 3130 Sjøfartsdirektoratet med Skips
kontrollen 

133 Tilskuddsordning for deler av 
NOR-fldten 
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134 3134 Skipsregistrene 
l 060 4060 Kystadministrasjon 
(l forslag fra Reidar Johansen pva. SV om 
eierforhold i NOR-flåten sendt Regjerin
gen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
L) 

11. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsløyvingar på statsbudsjettet for 

1992 og avvikling av ekstraordinære lån til 
tørrfisknæringa. (Kap. 1060/4060 Kystad
ministrasjon, reduksjon i hev. vedr. Tra
fikksentralen på Fedje; kompensasjon for 
bortfall av sjømannsfradraget.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 1472, lnnst. S . 83, 
S .tid. 2244 (16.12.92). 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Brannulykken på passasjerferjen Scandi
navian Star. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1991: l A og B 
«Scandinavian Star»-ulykken, 7. april 
1990. Hovedrapport og vedlegg. Leder To
re Schei. Vedlegg til innst.: Brev av 29.9.92 
fra Utenriksdepartementet om opprettin
ger i meldingen.} 
St.meld. 63 (1991-92), ref. S.tid. 4470 (1991-
92), Innst. S. 108, S.tid. 2972-2988 (18.3 .93). 
(Utkast til innst. forelagt justiskomiteen 
før avgivelse. 3 forslag fra Reidar Johan
sen pva. SV, hvorav 2 sendt regjeringen -
se REGJERINGEN OVERSENDT I, og l 
ikke bifalt.) 

3. Interp. fra Jan Elvheim om tiltak for å ver
ne våre kystområder mot skipsulykker 
med risiko for forurensning. 
S.tid. 2988-3003 (18 .3.93). 

4. Orientering om Midlertidig Innberetning 
III til Bergen skifterett fra bobestyreme i 
konkursbo nr. 34/80 særeiedødsboet etter 
Hilmar A . Reksten. 
(Vedlegg: l. Midlertidig Innberetning III 
til Bergen skifterett i konkursbo nr. 34/80. 
2. Brev av 13.12.91 og 3.6.92 med rettelse av 
5.6.92 fra bobestyreme til Bergen skifte
rett med tilleggsinnberetning. 3. Forlik
savtalene mellom Hilmar A. Rekstens sær
eiedødsbos konkursbo og a) bobestyreme 
i Carol Rekstens dødsbo, b) Guiness Ma
hon og andre selskaper og c) Henry Sher
man. 4. Avtale mellom Staten v/Finans
dep. og Norsk Garantiinstitutt for Skip og 
Borefartøyer A/S og Aker A/S vedr. for
dringsprøvelser og fordringsgodkjennel
ser. 5. Avtale om salg av Reksten-samlin
gen. 6. Oversikt over medlemmer av Hil
mar Rekstens nærmeste familie . 7. Opp
byggingen av trustene i Hilmar Rekstens 
utenlandsformue. Vedlegg til innst.: l. No
en sentrale hendelser og stortingsdoku
menter i forbindelse med Reksten-saken. 

2.-5. Brevveksling mellom finanskomite
medlemmer og finansminister og handels
minister.) 
St.meld. 59 (1991-92), ref. S .tid. 4470 (1991-
92), Innst. S. 158, S .tid. 3893-3905 (19.5 .93) . 
(l forslag fra FrP og SV om en kommisjon 
til gransking av norske myndigheters opp
treden, ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jens Marcussen om forholde

ne for mannskapet om bord i det NIS-regi
strerte skipet ((Ann Mary>>, som ligger un
der arrest i Miami, S .tid. 3191-3192 
(31.3 .93). 

2. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om å 
underlegge avskjedssaken mot bestyreren 
ved Norway House i San Francisco 
granskning gjennom Riksrevisjonen, 
S.tid. 3534- 3535 (5.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om fri utveksling av tjenesteytelser in

nen sjøtransport mellom stater tilsluttet 
Det europeiske økonomiske samarbeids
område, og mellom stater tilsluttet Det eu
ropeiske økonomiske samarbeidsområde 
og tredjeland, og om endring i visse andre 
lover som følge av avtalen om Det euro
peiske økonomiske samarbeidsområde. 
(Vedlegg: EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 
52 og nr. 53.) 
Ot.prp. 62 (1991-92), ref. O.tid. 566-567 
(1991-92), Innst. O. 25, O.tid. 189-190 
(17 .11.92), Besl. O. 26, L.tid. 9-10 (23 .11.92). 
Lov av 4 . desember 1992. 

2. Endringer i sjøfartsloven (heving av be
grensningsbeløpene ved passasjertrans
port). 
(Vedlegg til innst.: Brev av 21.4.93 fra de
partementet til justiskomiteen om retting 
av feil i Ot.prp. 76.) 
Ot.prp. 76 , ref. O. tid. 578, Innst. O. 84, O. tid. 
643-644 (4.5 .93), Besl. O. 96, L.tid. 60 
(11.5.93). Lov av 4. juni 1993. 

3. Endringer i lov 20. juli 1893 nr. l om Sjø
farten m.v. (arrest i skip). 
(Vedlegg: l. Internasjonal konvensjon om 
arrest i sjøgående skip, undertegnet i 
Brussel 10. mai 1952. 2. Liste over satsene 
som er tilsluttet arrestkonvensjonen.) 
Ot.prp. 88, ref. O.tid. 645, Innst. O. 102, 
O.tid. 719-722 (24.5.93), Besl. O. 108, L .tid. 
64 (3.6 .93). Lov av 11 . juni 1993. 

4. Endring i lov av 12. juni 1987 nr. 48 om 
norsk internasjonalt skipsregister. (§ 8 -
styrking av arbeidstakeres rettigheter.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Svarbrev fra 
Utenriksdepartementet vedr. henvendelse 
til sjøfarts- og fiskerikomiteen fra Ar-
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beidsgiverforeningen for skip og offsho:-e
fartøyer (AFO) om å vurdere endr. i § 6 om 
lovvalg- og vernetingsregler.)) 
Ot.prp. 45, ref. O.tid. 491, Innst. O. 100, 
O.tid. 723-725 (25.5 .93), Besl. O. 109, L .tid. 
64-65 (3.6.93). Lov av 18. juni 1993. 
(l forslag i Odelstinget og l forslag i Lag
tinget- ikke bifalt.) 

5. Endringer i lov 5. juni 1987 nr. 26 om 
brannvern m.fl. (Redningsfunksjoner til 
havs - oppfølging av Scandinavian Star
ulykken.) 
Ot.prp. 69, ref. O.tid. 578 , Innst. O. 104, 
O.tid. 736-737 (25.5.93), Besl. O. 114, L.tid. 
65 (3.6 .93). Lov av 11. juni 1993. 
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SelØFOLK 

Omfatter bl.a .: Direktoratet for sjømenn, fartstid for sjøfolk, hyrebestemmelser, mønstrings lo
ven, pensjonstrygd for sjømenn, sertifiseringsloven, sjømannskontorer, sjømannsloven, Vel
ferdstjenesten for handelsflåten. 
Se også: SIKKERHET TIL SJØS, SJØFART 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l . Bevilgninger på statsbudsjettet for l989 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S . 2, S .tid. 570-629 
(20.11.89). 
Budsjett-kap. : 

67 4 Pensjonstrygden for sjømenn 
1507 4507 Maritimt A/A-register 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S . 10, S .tid. 1155-1212 
(4 .12.89). 
Budsjett-kap.: 

170 3170 Sjøfartsdirektoratet med Skips
kontrollen 

180 3180 Direktoratetforsjømenn 
182 3182 Velferdstjenesten for handelsfldten 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7.12.89). 
Budsjett-kap.: 
348 3348 Ingeniørhøgskoler og maritime 

høgskoler 

Il. Alminnelige saker: 
l . Velferdsvirksomheten for sjøfolk i 1988 og 

1989. 
(Vedlegg: Melding fra velferdsstyret følger 
som utrykt vedlegg.) 
St.meld. 34, ref. S.tid. 2925, Innst. S. 143, 
S.tid. 3351- 3352 (3.5.90). 

2. Regulering av pensjonene fra pensjons
trygden for sjømenn fra l . mai 1990 og om 
økning av bevilgningen under kap. 674, 
post 51 for 1990. 
St.prp. 111 , ref. S.tid. 3914, Innst. S. 250, 
S.tid. 4383- 4384 (14.6.90). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Nils O. Galten om ei lærlin

gordning for sjøaspirantane i handelsflå
ten (kadettane), S.tid. 1649- 1650 (13 .12.89). 

2. Sp.spm. fra Reidar Johansen, framsatt av 
Magnar Sortåsløkken om å innføre det 
samme oppsigelsesvern for norske sjøfolk 
som for arbeidsfolk i land, S.tid. 2464-2466 
(21.2.90). 

3. Sp.sprn . fra Jan Elv heim om å snu nedgan
gen i antall nordmenn sysselsatt på skip 
under norsk flagg, S.tid. 2694-2695 
(21.3.90). 

4. Sp.spm. fra Ashild Hauan om lov om 
Norsk Internasjonalt Skipsregister som 
gir adgang til å fravike forbud i sjømanns
loven mot oppsigelse på grunn av gravidi
tet, S . tid. 3694-3695 (30.5.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om forlenget gyldighet av midlertidig 

lov 8. juni 1979 nr. 40 om fotokopiering o.l. 
av vernete verk til bruk i undervisnings
virksomhet. (Ikke forlenget gyldighet av 
midlertidig lov av 10 . juni 1977 nr. 75 om 
opptak av NRKs sendinger til bruk på nor
ske skip.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 4, Innst. O. 5, O.tid. 6 
(23 .11.89), Besl. O. l, L .tid . 3 (12.12 .89). Lov 
av 22 . desember 1989. 

2. Endring i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18. 
(Overføring fra folketrygdloven til sjø
mannsloven av trygdeordningen for visse 
utenlandske sjøfolk.) 
(Vedlegg: Utkast til forskrifter om pliktig 
forsikring for utenlandsboende utlending 
på norsk skip.) 
Ot.prp. 22, ref. O.tid. 21, Innst. O. 17, O.tid. 
57-58 (15.12.89), Besl. O. 22, L.tid. 9 
(19.12.89). Lov av 19. januar 1990. 

3. Opphevelse av lov 19. desember 1975 nr. 69 
om velferdstjenesten for handelsflåten. 
Ot.prp. 25 , ref. O.tid. 46, Innst. O. 18, O.tid. 
58-59 (15.12.89), Besl. O. 23, L .tid. 9 
(19 .12.89). Lov av 22. desember 1989. 
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1990-91 
I. Budsjett-saker: 

L Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departmentet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 2, S .tid. 957-1002 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

674 Pensjonstrygden for sjømenn 
1507 4507 Maritimt A/A-register 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S . 10, S.tid. 1144-1191 
(3.12.90). 
Budsjett-kap.: 

130 3130 Sjøfartsdirektoratet med Skips
. kontrollen 

131 Direktoratet for sjømenn 
132 Velferdstjenesten for handelsflåten 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utdannings- og forsk
ningsdepartementet og Kirke- og kultur
departementet. 
Budsjett-innst. S . 12, S.tid. 1699-1796 
(13.12.90). 
Budsjett-kap.: 

278 3278 Ingeniørhøgskoler og maritime 
høgskoler 

350 Kirkelig administrasjon 

Il. Alminnelige saker: 
L Regulering av pensjonene fra pensjons

trygden for sjømenn fra l. desember 1990 
og om øking av bevilgningen under kap. 
674, post 51 for 1991. 

St. prp. 47, ref. S.tid. 2512, Innst. S. 107, 
S .tid. 2839 (22 .3.91). 

2. Uttalelse fra Austevoll kommune datert 13. 
mars 1991 vedrørende skattefradrag for 
sjøfolk i innenriks ferjefart. 
Ref. S.tid. 2885 (9.4.91), og vedlagt proto
kollen. 

3. Regulering av pensjonene fra pensjons
trygden for sjømenn fra 1. mai 1991 og om 
øking av bevilgningen under kap. 674, 
post 51 for 199L 
St.prp. 93, ref. S.tid. 3449, Innst. S. 175, 
S .tid. 3959 (11.6.91). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Nils O. Galten om å frigjeva 

grunnfondet til Pensjonsordninga for sjø
folk slik at normal marknadsrente kan 
styrkja trygda sin økonomi, S.tid. 563-564 
(14.11.90). 

2. Sp.spm. fra Jens Marcussen om norsk rati
fikasjon av ILO-konvensjonene nr. 163, 
164, 165 og 166 om sjøfolks rettigheter, 
S.tid. 2342 (13.2 .91). 

3. Sp.spm. fra Nils O. Galten om kunstnerav
giften som hindrer innkjøp av norske TV
programmer på video til norske sjøfolk, 
S.tid. 3108 (24.4.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 12. juni 1987 nr. 48 om 

norsk internasjonalt skipsregister. (Oppsi
gelsesvern for gravide som tjenestegjør på 
skip registrert i NIS.) 
Ot.prp. 25, ref. O. tid. 289, Innst. O. 36, O. tid. 
347-348 (23.4.91), Besl. O. 43, L.tid. 20 
(30.4.91). Lov av 31. mai 1991. 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 2, S.tid. 691-747 
(14.11.91). 
Budsjett-kap.: 

674 Pensjonstrygden for sjømenn 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 963-1019 
(2L11.91). 
Budsjett-kap.: 

130 3130 Sjøfartsdirektoratet med Skips
kontrollen 

131 Direktoratet for sjømenn 
132 Velferdstjenesten for handelsflåten 

(l forslag fra Nils O. Gol ten m.fl.. sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT!.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 12, S.tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
Budsjett-kap.: 

278 3278 Ingeniørhøgskoler og maritime 
høgskoler 

294 Kirkelig administrasjon 
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Il. Alminnelige saker: 
l. Regulering av pensjonene fra pensjons

trygden/or sjømenn fra l. mai 1992 og om 
økning av bevilgningen under kap. 674, 
post 51 for 1992. 
St.prp. 111, ref. S.tid. 3945, Innst. S. 219, 
S.tid. 4146- 4147 (16.6.92). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Nils O. Golten om iverksetting 

av lærlingordning for ungdom som vil til 
sjøs, S.tid. 2639 (19.2.92). 

2. Sp.spm. fra Oddmund H. Hammerstad om 
beregningsgrunnlag for offiserspensjon 
for en person som også har krav på krigs
fartstillegg, S.tid. 2786-2787 (11.3.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Bame- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 

. Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1013 
(4.11.92). 
Budsjett-kap.: 

664 Pensjonstrygden for sjømenn 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 1371-1409 
(20.11.92). 
Budsjett-kap.: 

130 3130 Sjøfartsdirektoratet med Skips
kontrollen 

131 Tidligere Direktoratet for sjømenn 
132 Tidligere Velferdstjenesten for 

handelsfld.ten 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1842-1932 
(3.12.92). 
Budsjett-kap.: 
278 3278 Ingeniørhøgskoler og maritime 

høgskoler 
294 3294 Kirkelig administrasjon 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Jens Marcussen om tiltak for å 

øke sysselsettingen av norske sjøfolk. 
S.tid. 3003-3018 (18.3.93). 
(l forslag fra Jens Marcussen sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

2. Den 79. internasjonale arbeidskonferanse 
i Geneve 1992, og vedtak på tidlegare ar
beidskonferansar. (Konvensjon 173 og re
kommandasjon 180 om sikring av arbeids
takernes krav når arbeidsgiveren blir in
solvent - ikke ratifisert; samtykke til ratifi
kasjon av konvensjon 163 og rekomman
dasjon 173 om sjøfolks velferd til sjøs og i 
havn av 1987 og konvensjon 170 og rekom
mandasjon 177 om sikkerhet ved bruk av 
kjemiske stoffer i arbeidslivet av 1990.) 

(Vedlegg: l. Rapport fra den norske statli
ge delegasjon. 2. Norsk og engelsk tekst 
for: Konvensjon nr. 173 og rekommanda
sjon nr. 180.) 
St.prp. 76, ref. S.tid. 3633, Innst. S. 185, 
S.tid. 4073 (1.6.93). 

3. Regulering av pensjonene fra pensjons
trygden for sjømenn fra l. mai 1993 og øk
ning av bevilgningen under kap. 664, post 
51 for 1993. 
St. prp. 87, ref. S.tid. 4073, Innst. S. 222, 
S.tid. 4501 (14.6.93). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jens Marcussen om forholde

ne for mannskapet om bord i det NIS-regi
strerte skipet <<Ann Mary>>, som ligger un
der arrest i Miami, S.tid. 3191-3192 
(31.3.93). 

2. Sp.spm. fra Terje Nyberget om nektelse av 
landlov for russiske mannskaper hemmer 
samarbeidsutviklingen i Barentsregionen, 
S.tid. 3977-3978 (26 .5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om 

pensjonstrygd for sjømenn. 
(Vedlegg: Jf. NOU 1989: 12 Pensjonstryg
den for sjømenn. Leder Olav Gjærevoll.) 
Ot.prp. 47 (1991-92), ref. O.tid. 422 (1991-
92), Innst. O. 53, O.tid. 398-410 (14.1.93), 
Besl. O. 67, L.tid. 30-32 (21.1.93). Lov av 29. 
januar 1993. 
(3 forslag i Odelstinget og 2 forslag i Lag
tinget- ingen bifalt.) 

2. Endring i lov av 12. juni 1987 nr. 48 om 
norsk internasjonalt skipsregister. (§ 8 -
styrking av arbeidstakeres rettigheter.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Svarbrev fra 
Utenriksdepartementet vedr. henvendelse 
til sjøfarts- og fiskerikomiteen fra Ar
beidsgiverforeningen for skip og offshore
fartøyer (AFO) om å vurdere endr. i§ 6 om 
lovvalg- og vernetingsregler.)) 
Ot.prp. 45, ref. O.tid. 491, Innst. O. 100, 
O.tid. 723-725 (25.5.93), Besl. O. 109, L.tid. 
64-65 (3.6.93). Lov av 18. juni 1993. 
(l forslag i Odelstinget og l forslag i Lag
tinget - ikke bifalt.) 
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SKATTEADMINISTRAS.JON 

Omfatter bl.a.: Ligningskontorer, ligningsloven, oljeskattekontoret, selvangivelser, skattebeta
lingsloven, Skattedirektoratet, skattefogder, skatteinnkreving. 
Se også: BEDRIFTSBESKATNING, PERSONBESKATNING, SKATTEFRADRAG, SKAT
TER 

1989-90 
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. 570-629 
(20.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1612 Oljeskattekontoret 
1615 4615 Skattefogdene 
1616 4616 Andre utgifter til skatte- og av-

giftsinnkreving 
1618 4618 Skattedirektoratet og skatteetaten 
(l forslag fra Ingrid I. Willoch pva. H, KrF 
og Sp, bifalt.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Endring i statsbudsjettet for 1989 under 

kap. 21, 1614 og 1616. (Statsrådet- økt rei
sebevilgning, Ligningskontorene og And
re utgifter til skatte- og avgiftsinnkreving.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 71, Innst. S. 14, S .tid. 
301-316 (7.11.89). 

2. Utskifting av EDB-utstyr på fylkesskatte
kontorene og skattefogdkontorene. 
St.prp. 21, ref. S.tid. 72, Inn.st. S. 16, S .tid. 
316-317 (7.11.89). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Steinar Maribo om forskjells

behandling av utenlandsstudenter ved til
deling av frikort fra ligningskontorene, 
S.tid. 1643-1644 (13.12.89). 

2. Sp.spm. fra Jens Marcussen om vanskelig
heter i forbindelse med pålegg til Kemner
kontoret i Stavanger om å innhente norske 
lønns- og trekkoppgaver for utlendinger 
ansatt på NlS-skip, S .tid. 2154-2155 
(24.1.90). 

3. Sp.spm. fra Marit Rotnes om tiltak for å få 
inndrevet utestående fordringer i ikke be
talte skatter og avgifter, S.tid. 2203-2204 
(31.1.90). 

4. Sp.spm. fra Svein Alsaker om bedring av 
bemanningssituasjonen for jurister i Skat
tedirektoratet, S.tid. 2674-2675 (21.3.90). 

5. Sp.spm. fra Johan C. Løken om tiltak for å 
styrke skattyternes rettssikkerhet innenfor 
skatteetaten, S .tid. 3700-3701 (30.5.90). 

6. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om forslag om 
at ledige 3tillinger som revisoraspiranter 
ikke skal besettes i 1990 på grunn av skat
teetatens budsjettproblemer, S.tid. 3921-
3922 (6 .6.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget for 1990 - Lovendringer. 

(Endr. i skattebetalingsloven og lignings
loven; endr. i reglene om overføringstid 
ved innbetaling av skatt - float-tiden; ren
ter på restskatt; skattlegging av dagmam
mavirksomhet.) 
Ot.prp. 11, ref. O.tid. 5, Innst. O. 8, O. tid. 22-
34 (12.12.89), Besl. O. 5-9, L.tid. 5-7 
(19.12.89). Lov av 22. desember 1989. 
(12 forslag i Odelstinget, hvorav l sendt 
Stortinget- se SKATTER Il, l og 5 forslag 
i Lagtinget- ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak og STATSBUDSJETTET I, 
sak 4.) 

2. Forenklet selvangivelse. (Endringer i skat
teloven, ligningsloven og skattebetalings
loven.) 
Ot.prp. 14, ref. O.tid. 4, lnnst. O. 12, O.tid. 
34-42 (12.12.89), Besl. O. 10, L.tid. 7-8 
(19.12.89). Lov av 22. desember 1989. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
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1990-91 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1002 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 
1612 Oljeskattekontoret 
1615 4615 Skattefogdene 
1616 4616 Andre utgifter til skatte- og av-

giftsinnkreving 
1618 4618 Skattedirektoratet og skatteetaten 
(l forslag fra H og KrF om reduksjon på 
kap. 1618 bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endring i statsbudsjettet for 1990 under 

kap. 21 Statsrådet, kap. 1616 Andre utgif
ter til skatte- og avgiftsinnkreving, kap. 
1634 Støtte ved skipsfinansiering og kap. 
1636 Rentestøtte ved fiskebåtfinansiering. 
St.prp. 21, ref. S.tid. 770, Innst. S. 55, S .tid. 
1901 (19.12.90). 

2. Forslag fra Steinar Maribo pva. FrP over
sendt fra Odelstinget 17. desember 1990: 
«Det henstilles til Regjeringen å vurdere 
muligheten av å opprette et nytt sentral
skattekontor innenfor eksisterende bud
sjettrammer ved innsparing på andre om
råder, bl.a. ved å endre ligningsloven slik 
at antall ligningskontorer kan reduseres, 
samt samordning mellom kommunekas
seremes og ligningskontorenes oppga
ver.» 
S .tid. 1907 (20.12 .90) og sendt Regjeringen. 
(Jf. IV, sak 2.) 

3. Buskerud fylkeskommune sender uttalelse 
datert 11. januar 1991 med anmodning om 
at det blir bevilget tilstrekkelig midler til 
skatteetaten. 
Ref. S.tid. 2097 (1.2.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt finanskomiteen til orientering i 
samsvar med Presidentskapets beslutning 
6.2.91.) 

4. EDB og omstilling i Skatteetaten. 
St.prp. 88, ref. S.tid. 3449, Innst. S . 210, 
S.tid. 4371-4373 (20 .6.91). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Knut Hanselmann om fjer

ning av regler som forårsaket at en pensjo
nist ble avkrevd restskatt på tross av at lig
ningskontoret hadde bekreftet frikort for 
vedkommende, S.tid. 437-438 (24.10.90). 

2. Sp.spm. fra Jan Elvheim om tiltak for å få 
inn underslåtte skattemidler fra arbeidsgi
vere i Tromsø, S. tid. 562-563 (14.11.90). 

3. Sp.spm. fra Ingrid I. Willoch om sikring av 
lik ligningsbehandling og skattefastsettel
se ved ligningskontorene, S.tid. 709-711 
(21.11.90). 

4. Sp.spm. fra Eva Finstad om vurdering av 
prinsippet om fri rettshjelp i skattetvister, 
S.tid. 711-712 (21.11.90) . 

IV. Lovsaker: 
l. Nye skatteregler om obligasjoner og opsjo

ner, ligningskontroll og andre endringer i 
skattelovgi vningen. 
(Erverv av grunnfondsbevis til underkurs 
for sparebankansatte, endr. av reglene for 
formuesbeskstning av boligselskaper og 
andelshavere, hjemmel for prøvetaksering 
av fast eiendorr., bortfall av løpedager ved 
innbetaling av e1endomsskatt.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 7.12 .90 fra 
Riksadvokaten til Finansdepartementet. 
2. Brev av 10.12.90 fra finansrninisteren til 
finanskomiteen. 3. Brev av 13.12.90 fra Fi
nansdepartementet til finanskomiteen.) 
Ot.prp. 11, ref. O.tid. 122, Innst. O. 16, O.tid. 
170-184 (17 .12.90), Besl. O. 14, 15, 16, 17, 
L. tid. 10-11 (20 .12.90). Lover av 21. desem
ber 1990. 
(4 forslag- ingen bifalt.) 

2. Forslag om opprettelse av sentralskatte
kontor og opphevelse av distriktsskattelo
ven og lov om skattefrie fondsavsetninger, 
m.v. 
Ot.prp. 15, ref. O.tid. 123, Innst. O. 17, O.tid. 
184-196 (17 .12.90), Besl. O. 18-23, L .tid . 11 
(20 .12.90). Lover av 21. desember 1990. 
(3 forslag, hvorav l fra FrP sendt Stortin
get (ikke bifalt. ).) 
(Jf. Il, sak 2.) 
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1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 691-747 
(14.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1612 Oljeskattekontoret 
1615 4615 Skattefogdene 
1616 4616 Andre utgifter til skatte- og av

giftsinnkreving 
1618 4618 Skattedirektoratet og skatteetaten 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger på statsbud

sjettet for 1991 under Finans- og tolldepar
tementet. (Kap. 1616 Andre 
utgifter til skatte- og avgiftsinnkreving.) 
St. prp. 22, ref. S.tid. 845, Innst. S . 47, S .tid. 
1770-1771 (6.12.91). 

2. lnterp. fra Fridtjof Frank Gundersen om 
skattemyndighetenes utlevering av opp
lysninger om enkeltpersoners ligning før 
klagebehandling. 
S.tid. 3507-3516 (12.5.92). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om fortsatt 

tillatelse for Sandefjord kommune til å fo
reta skatteregnskap i egen regi, S . tid. 46-
47 (9.10.91). 

2. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om Tromsø 
kommune som etter en effektiv skat
teinnkrevingsaksjon fikk redusert sitt 
rammetilskudd, S.tid. 930-931 (20.11.91). 

3. Sp.spm. fra Steinar Maribo om Skattedi
rektoratets krav for utsettelser utover 1 
måned for næringsdrivende, og konse
kvenser · for regnskaps- og revisjonsfirma
er, S.tid. 2180-2181 (22.1.92). 

4. Sp.spm. fra Steinar Maribo om Skattedi
rektoratets vurdering av forskjellsbehand
ling i skatte- og avgiftsspørsmål innen 
budbilbransjen, S .tid. 2181-2182 (22 .1.92). 

5. Sp.spm. fra Mary Kvidal om ligningseta
tens prioritering av skatteaksjon ved 
Trondheim ligningskontor, S.tid. 2797-
2798 (11.3.92). 

6. Sp.spm. fra Steinar Maribo om større flek
sibilitet ved betaling av skattetrekk slik at 
næringslivet slipper store renter ved en 
dags forsinkelse, S.tid. 2896-2897 (18.3.92). 

7. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om en mer 
ensartet og liberal praksis ved regler for 
fastsettelse av fordel ved privat bilbruk, 
S .tid. 3695-3696 (20.5.92). 

8. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
problemer med å få besatt ledige stillinger 
som skatterevisorer, S.tid. 3840-3841 
(3.6.92). 

9. Sp.spm. fra Steinar Maribo om frafall av 
gebyr ved for sent innleverte ligningsopp
gaver, hvis dette skyldes årsaker oppgave
giver ikke kan lastes for, S .tid. 3841-3842 
(3.6 .92). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget 1992- Lovendringer. (For

enklinger i reglene om skattlegging av ek
tefeller; renter på restskatt; myndighet til 
å ettergi skatt av billighetsgrunner; skatte
fradrag ett er BSU-ordningen belastes sta
ten.) 
Ot.prp. 3, ref. O.tid. 3, Innst. O. 20, O.tid. 
156-168 (6.12.91), Besl. O. 17, L.tid. 17 
(12.12 .91). Lov av 20. desember 1991. 

2. Forslag fra Jan Simonsen og Steinar Mari
bo om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 
24om ligningsforvaltning (ligningsloven). 
(Om å fjerne ligningskontorets stemmerett 
i ligningsnemndene.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 9.12.91 fra fi
nansministeren.) 
Dok. 8:5, ref. O.tid. 139, Innst. O. 27, O.tid. 
206-207 (16.12.91), Besl. O. 30, L.tid. 20 
(19.12.91). Lov av lO. januar 1992. 
(Forslaget ble med visse presiseringer bi
falt.) 

3. Endringer i skatteloven m .fl. (Taushets
plikt etter ligningsloven; ligningslovens 
straffekapittel; oppbevaring av skatte
trekkmidler.) 
Ot.prp. 21, ref. O. tid. 216, Innst. O. 46, O. tid. 
351-371 (24.3.92), Besl. O. 54-58, L .tid. 35-36 
(9.4.92). Lov av 10. april1992. 
(5 forslag i Odelstinget, hvorav 3 ikke bi
falt og 2 fra Steinar Maribo sendt Regjerin
gen.) 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 2, S.tid. 957-1013 
(4.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1612 Oljeskattekontoret 
1615 4615 Skattefogdene 
1616 4616 Andre utgifter til skatte- og av

giftsinnkreving 
1618 4618 Skattedirektoratet og skatteetaten 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger på statsbud

sjettet for 1992 under Finans- og tolldepar
tementet. (Kap. 1616, merutgifter til inn
kreving av merverdiavgift.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 1185, Innst. S. 62 , 
S .tid. 1962-1963 (7 .12.92). 

2. Forslag fra Per-Kristian Foss og Johan C. 
Løken om utsettelse av frister for levering 
av næringsdrivendes ligningsoppgaver 
for inntektsåret 1992 (og for å forlange 
takst for fastsettelse av kapitalavkast
ningsgrunnlaget). 
(Vedlegg til innst.: l. og 2. Brev av 3.2. og 
8.2.93 fra finansministeren. 3. Brev av 
29.1.93 fra Finansdepartementet til Skatte
direktoratet. 4 . Telefaks 4.2.93 fra Skatte
direktoratet med en redegjørelse for direk
toratets oppfølging - oppfølging av finans
ministerens svar på sp.spm. fra Steinar 
Mari bo 27 .1.93.) 
Dok. 8:16, ref. S.tid. 2548, lnnst. S . 98, 
S.tid. 2792-2795 (18.2 .93) og vedlagt proto
kollen. 

(Forslagets del vedr. takstfastsettelse av 
kapitalavkastningsgrunnlaget bifalt en
stemmig.) 
(Jf. Ill, 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Steinar Maribo om utsettelse 

med selvangivelse for revisorer og regn
skapsførere og ligningskontorers mang
lende fleksibilitet, S . tid. 24 72-24 7 3 
(27 .1.93). 
(Jf. Il, 2.) 

2. Sp.spm. fra Erna Solberg om enkepensjo
nister som har fått etterbetalte renter til
lagt ett års inntekt til tross for at Skattedi
rektoratet mener de kan fordeles over flere 
år, S.tid. 2768-2769 (17.2 .93). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget 1993 - Lovendringer. 

(Endr. i skattebetalingsloven, folketrygd
loven og ligningsloven vedr. skatte- og av
giftsplikt for vederlag til arbeidstaker i 
forbindelse med opphør av arbeidsfor
hold; omtale av omlegging av forvalt
ningsrutiner.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 32, O.tid. 
243-262 (2.12.92), Besl. O. 30, 31 , 32 , 33, 
L.tid. 11-15 (8.12 .92). Lov av 18. desember 
1992. 
(13 forslag i Odelstinget og 6 forslag i Lag
tinget ikke bifalt.) 

2. Endringer i skatteloven m.fl. (Oppretting 
av tekster i ligningsloven.) 
Ot.prp. 43, ref. O.tid. 491, Innst. O. 76, O.tid. 
543-549 (20.4.93), Besl. O. 85, L .tid. 55 
(27.4.93). Lov av 21. mai 1993. 



- 555 - Skatteavtaler 

SKATTEAVTALER 

Omfatter bl.a.: Dobbeltbeskatningsavtaler. 

1989-90 
U. Alminnelige saker: 

l. Samtykke til å sette i kraft en overens
komst mellom Kongeriket Norge og Repu
blikken Zimbabwe til unngåelse av dob
beltbeskatning og forebyggelse av skat
teunndragelse med hensyn til skatter av 
inntekt, formue og formuesgevinst under
tegnet i Harare den 9. mars 1989. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 4, ref. S.tid. 71, Innst. S. 7, S.tid. 301 
(7 .11.89). 

2. Samtykke til ratifikasjon av en overens
komst mellom Kongeriket Norge og Repu
blikken Indonesia til unngåelse av dobbelt
beskatning og forebyggelse av skatteunn
dragelse med hensyn til skatter av inntekt 
og formue, undertegnet i Jakarta den 19. 
juli 1988. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 71, Innst. S . 13, S .tid. 
301 (7 .11.89). 

3. Samtykke til å sette i kraft en overens
komst mellom de nordiske land for å unn
gå dobbeltbeskatning med hensyn til skat
ter på inntekt og formue, undertegnet i 
Helsingfors den 12. september 1989. 
(Vedlegg: Overenskomsten på norsk.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 71, Innst. S. 8, S.tid. 
301 (7 .11.89). 

4. Samtykke til å sette i kraft en overens
komst mellom Danmark, Finland, Island, 
Norge og Sverige til unngåelse av dobbelt
beskatning med hensyn til skatter av arv 
og gaver, undertegnet i Helsingfors den 
12. september 1989. 
(Vedlegg: Overenskomsten på norsk.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 71 , Innst. S . 9, S .tid. 
301 (7.11.89). 

5. Samtykke til ratifikasjon av en overens
komst mellom Kongeriket Norge og Repu
blikken Hellas til unngåelse av dobbeltbe
skatning og forebyggelse av skatteunndra
gelse med hensyn til skatter av inntekt og 
formue, undertegnet i Oslo den 27 . april 
1988. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 55, ref. S.tid. 2241, lnnst. S. 94, 
S.tid. 2610- 2611 (15.3.90). 

6. Samtykke til å sette i kraft en overens
komst mellom Kongeriket Norge og Kon
geriket Nederland forsåvidt angår De Ne
derlandske Antiller til unngåelse av dob
beltbeskatning og forebyggelse av skat
teunndragelse med hensyn til skatter av 
inntekt og av formue, undertegnet i Wil
lemstad den 13. november 1989. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 54, ref. S.tid. 2241, Innst. S. 95, 
S .tid. 2611 (15.3 .90). 

7. Samtykke til å sette i kraft en overens
komst mellom de nordiske land om bistand 
i skattesaker undertegnet i København 
den 7. desember 1989. 
St.prp. 53, ref. S .tid. 2241, Innst. S. 96, 
S.tid. 2611 (15.3.90). 

8. Samtykke til å sette i kraft en overens
komst mellom Kongeriket Norge og Kon
geriket Nederland til unngåelse av dob
beltbeskatning og forebyggelse av skat
teunndragelse med hensyn til skatter av 
inntekt og formue, undertegnet i Oslo den 
12. januar 1990. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 79, ref. S.tid. 3061, Innst. S . 150, 
S.tid. 3395 (8.5.90). 
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1990-91 
n. Alminnelige saker: 

l. Samtykke til å sette i kraft en overens
komst mellom Kongeriket Norge og Barba
dos til unngåelse av dobbeltbeskatning og 
forebyggelse av skatteundragelse med 
hensyn til skatter av inntekt og av formue, 

undertegnet i London den 15. november 
1990. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St. prp. 55, ref. S.tid. 2885, Innst. S. 127, 
S.tid. 3128- 3129 (30.4.91). 

1991-92 
Il. Alminnelige saker: 

l. Samtykke til ratifikasjon av en overens
komst mellom Kongeriket Norge og For
bundsrepublikken Tyskland til unngåelse 
av dobbeltbeskatning og om gjensidig ad
ministrativ bistand med hensyn til skatter 
av inntekt og av formue undertegnet i Os
lo den 4. oktober 1991. 
(Vedlegg: Overenskomsten i norsk og tysk 
tekst.) 
St.prp. 39, ref. S.tid. 1781, Innst. S. 78, 
S.tid. 1879-1880 (17 .12.91). 

2. Samtykke til å sette i kraft en overens
komst mellom Norge og Jamaica til unngå
else av dobbeltbeskatning og forebyggelse 
av skatteunndragelse med hensyn til skat-

ter av inntekt, undertegnet i London den 
30. september 1991. (Vedlegg: Engelsk og 
norsk tekst av dobbeltbeskatningsavta
len.) 
St.prp. 84, ref. S.tid. 3532, Innst. S. 188, 
S.tid. 3921 (9.6.92). 

3. Samtykke til ratifikasjon av en overens
komst mellom Norge og Japan til unngåel
se av dobbeltbeskatning og forebyggelse av 
skatteunndragelse med hensyn til skatter 
av inntekt, undertegnet i Oslo den 4. mars 
1992. 
(Vedlegg: Engelsk tekst og norsk overset
telse av dobbeltbeskatningsavtalen.) 
St.prp. 86, ref. S.tid. 3532, Innst. S. 189, 
S.tid. 3921 (9.6.92). 

1992-93 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til å sette i kraft en overens

komst mellom Norge og Republikken Est
land til unngåelse av dobbeltbeskatning og 
forebyggelse av skatteunndragelse med 
hensyn til skatter av inntekt og formue, 
undertegnet i Oslo den 14. mai 1993. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 90, ref. S.tid. 4227, Innst. S. 226, 
S.tid. 4712 (17 .6.93). 

2. Samtykke til å sette i kraft en overens
komst mellom Norge og Republikken Li
tauen til unngåelse av dobbeltbeskatning 
og forebyggelse av skatteundragelse med 

hensyn til skatter av inntekt og formue, 
undertegnet i Oslo den 27. april1993. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St. prp. 91, ref. S.tid. 4227 , Innst. S. 227, 
S.tid. 4712-4713 (17.6.93). 

3. Samtykke til å sette i kraft en overens
komst mellom Norge og Republikken Fin
land om særskilte bestemmelser for å 
unngå dobbeltbeskatning ved bygging av 
grensebroer m.v., undertegnet i Oslo den 
19. mai 1993. 
(Vedlegg: Avtalen i norsk tekst.) 
St. prp. 92, ref. S.tid. 4227, Innst. S. 228, 
S.tid. 4713 (17.6.93). 
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SKATTEFRADRAG 

Omfatter bl.a.: Fisker- og sjømannsfradrag, Forsørgerfradrag, klassefradrag, minstefradrag, 
pendlerfradrag rentefradrag, skattefritak, sparing med skattefradrag (SMS), særfradrag. 
Se også: BEDRIFTSBESKATNING, PERSONBESKATNING, SKATTEADMINISTRASJON, 
SKATTER 

1999-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 822-845 
(27 .11.89). 
Budsjett-kap. : 
1630 Skattefrie fondsavsetninger 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tor Mikkel Wara om endring 

av reglene for bindingstid ved aksjespa
ring med skattefradrag, S.tid. 1644 
(13.12.89). 

2. Sp.sprn. fra Jan Erik Fåne om forskjells
behandling når det gjelder skattefritak for 
premier i underholdningsprogrammer i 
NRK og TVN orge, S. tid. 2306-2307 (7 .2.90). 

3. Sp.spm. fra Oddlaug Vereide om for
skjellsbehandling mellom sjølvstendig 
næringsdrivande og anna inntektsgjevan
de arbeid ved frådragsrett for pass av 
barn, S.tid. 2307-2308 (7.2.90). 

4. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om en
dring av reglane for foreldrefrådrag ved 
barnepass for familiar der den eine avek
tefellane er ufør, S .tid. 2371-2372 (14.2.90). 

5. Sp.spm. fra Steinar Maribo om skattefra
drag · i ektefelles inntekt ved tegning av 
privat pensjonsforsikring for hjemmear
beidende, S.tid. 2765-2766 (28.3.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget for 1990 - Lovendringer. 

(Endringer i beløpsgrenser for minstefra
drag, klassefradrag,skattytere med liten 
skatteevne, utgifter til arbeidsreiser; av
grensning av sjømannsfradraget og sær
fradraget for fiskere; foreldrefradrag for le
gitimerte utgifter til barnepass.) 
Ot.prp. 11, ref. O.tid. 5, Innst. O. 8, O. tid. 22-
34 (12.12.89), Besl. O. 5-9, L.tid. 5-7 
(19.12.89). Lov av 22. desember 1989. 
(12 forslag i Odelstinget, hvorav l sendt 
Stortinget - se SKATTER Il, l og 5 forslag 
i Lagtinget - ingen bifalt.) 

(Jf. neste sak og STATSBUDSJETTET I, 
sak 4.) 

2. Tillegg til skatteopplegget for 1990 - Lov
endringer. (Overgangsordning ved innfø
ring av nye kriterier for sjømanns- og fls
kerfradrag; opphevelse av skattefritak for 
fødsels- og omsorgspenger til yrkesakti
ve.) 
Ot.prp. 20, ref. O. tid. 5, Innst. O. 8, O. tid. 22-
34 (12.12.89), Besl. O. 5-9, L.tid. 5-7 
(19.12.89). Lov av 22. desember 1989. 
(12 forslag i Odelstinget - hvorav l sendt 
Stortinget - se SKATTER Il, l. 5 forslag i 
Lagtinget - ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Forslag fra Jan Erik Fåne om endring i 
skattelovens § 43 som sikrer skattefrihet 
for alle premier i programmer i fjernsyn 
og radio. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 6.3.90 fra 
finansministeren til finanskomiteen hvori 
anbefales å avvente et bredere forslag som 
vil bli fremmet av departementet.) 
Dok. 8:23, ref. O.tid. 75, Innst. O. 24, O.tid. 
84-85 (20.3.90). 
(Forslaget ikke bifalt, da komiteen forut
setter at Regjeringen fremmer et lovfor
slag.) 
(Jf. IV, 7.) 

4. Tiltakssone i Finnmark og Nord-Troms -
lovendringer. (Fordobling av finnmarks
fradraget.) 
Ot.prp. 32, ref. O.tid. 82, Innst. O. 33, O. tid. 
130-132 (27.4.90), Besl. O. 35, L.tid. 16 
(8.5.90). Lov av 25. mai 1990. 
(l forslag fra Anders Aune pva. H, KrF, Sp 
og seg selv om endr. i distriktsskatteloven 
- ikke bifalt. l forslag fra A i Odelsting og 
Lagting om høyere inntektsfradrag - ikke 
bifalt.) 
(Jf. Il, 6.) 

5. Forslag fra Steinar Maribo om endring i 
lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av for
mue og inntekt m.v. for å innføre skattefri
het for foreningsarbeid påfritidsbasis. 
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(Vedlegg til Innst.: Brev av 12.3.90 med no
tat av 9.3.90 og brev av 4.4.90 fra Finansde
partementet, statsråden, til finanskomi
teen om departementets syn på forslaget.) 
Dok. 8:8, ref. O.tid. 62, Innst. O. 31, O.tid. 
133-141 (3 .5.90). 
(3 forslag fra Steinar Maribo- ikke bifalt.) 

6. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Foreldrefradrag når ektefellen er 
ufør m.v. og ved arbeid i felles bedrift 
m.v.; bindingstiden for aksjesparing med 
skattefradrag; justeringer i skattereglene 
for sjømenn.) 

Ot.prp. 52, ref. O. tid. 127, Innst. O. 38, O. tid. 
192-196 (28.5.90), Besl. O. 46-51, L .tid. 20-21 
(5.6.90). Lov av 15. juni 1990. 

7. Endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) . 
(Skattefrihet for gevinster vunnet i kon
kurranser og lykkespill i massemedia.) 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Brev av 7. juni 
fra finansministeren.) 
Ot.prp. 76, ref. O.tid. 321, Innst. O. 69, O.tid. 
441-442 (11.6.90), Besl. O. 76, L.tid. 40 
(14.6 .90). Lov av 22. juni 1990. 
(Jf. Il, 3.) 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
L Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1244-1271 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1630 Skattefrie fondsavsetninger 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Steinar Maribo pva. FrP over

sendt fra Odelstinget 5.12.90: «Stortinget 
ber Regjeringen fremme forslag om å utvi
de skattelovens §44 femte ledd til også å 
omfatte landsomfattende misjonsorgani
sasjoner, samt andre landsdekkende orga
nisasjoner til fremme av nasjonale og re
gionale kulturformål.» 
S.tid. 1896-1898 (19.12.90) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, sak 1.) 

2. Forslag fra Eilef A. Meland pva. SV og Au
ne-lista (FFF) oversendt fra Odelstinget 
5.12.90: «Stortinget ber Regjeringen om 
gradvis å avvikle ordningen med sjø
manns- og fiskerfradrag over en 8-årsperi
ode, samtidig som reduksjon i skatteforde
len gradvis kompenseres på lønnssiden i 
denne overgangsperioden.» 
S.tid. 1898-1899 (19.12.90) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, sak l.) 

3. Forslag fra Anders Talleraas, Per-Kristian 
Foss og Arne Skauge om tiltak for bedret 
egenkapitaltilgang for norsk næringsliv. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 30.11.90 
fra finansministeren og brev av 8.2.91 fra 
Høyres stortingsgruppe til finansministe
ren med svarbrev av 14.2.91.) 
Dok. 8:8, ref. S.tid. 737, Innst. S. 100, S.tid. 
2616-2630 (7 .3.91). 
(5 forslag- ingen bifalt.) 

4. Forslag fra Steinar Maribo om inntektsfra
drag for tap ved salg av egen bolig. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 12.3.91 fra Fi
nansdepartementet til Finanskomiteen.) 
Dok. 8:19, ref. S .tid. 2512, Innst. S. 111, 
S.tid. 2850- 2871 {9.4.91). 
(l forslag fra Thor-Eirik Gulbrandsen pva. 
A, Sp og SV om å vedlegge saken proto
kollen ble bifalt.) 

5. Uttalelse fra Austevoll kommune datert 13. 
mars 1991 vedrørende skattefradrag for 
sjøfolk i innenriks ferjefart . 
Ref. S.tid. 2885 (9.4.91), og vedlagt proto
kollen. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Steinar Maribo om behandlin

gen av Korvald- utvalgets innstilling om 
rammevilkårene til de ideelle organisasjo
nene, S.tid. 708-709 (21.11.90). 

2. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om fra
drag for utgifter til barnehage for familier 
med en inntekt, S.tid. 2909-2910 (10.4.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget for 1991 - Lovendringer. 

(Endringer i beløpsgrenser for minstefra
drag, klassefradrag, skattytere med liten 
skatteevne, nye kriterier for sjømanns- og 
fiskerfradrag, ligningstakstene for bolig
og fritidseiendommer, beløpsbegrensning 
for fradrag for premie til egen pensjonsfor
sikring, forslag om fradrag for gaver til 
ideelle organisasjoner.) 
Ot.prp. 9, ref. O.tid. 86, Innst. O. 10, O.tid. 
92-122 (5.12 .90), Besl. O. 7, L.tid. 5-8 
(11.12 .90), Besl. L. l, O. tid. 169 (17 .12.90), 
Besl. O. 12. Lov av 21. desember 1990. 
(16 forslag i Odelstinget, hvorav 3 over
sendt Stortinget (ingen bifalt) og l forslag 



- 559-

bifalt ved l. behandling i Odelstinget. 6 
forslag i Lagtinget, hvorav l fra KrF og Sp 
bifalt (lagtingsanmerkning). Anmerknin
gen bifalt i Odelstinget.) 

Skattefradrag 

(Jf. STATSBUDSJETTET I, sakene 4 og 
6.) 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1021-1036 
(22.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1630 Skattefrie fondsavsetninger 

DI. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om særfra

drag for store sykdomsutgifter til behand
ling i Budapest for en person med cerebral 
parese, S.tid. 1610-1611 (4.12.91). 

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

skatt av formue og inntekt (skatteloven). 
(Fradrag for underskudd i borettslag i un
derskuddsåret; skattefradrag i 1991 for 

SMS-ordningen uten innbetaling av spare
fradrag.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 2, O.tid. 25-
26 (10.10.91), Besl. O. 3, L.tid. 4 (17 .10.91). 
Lov av 25. oktober 1991. 

2. Skatteopplegget 1992 - Lovendringer. 
(Endringer i beløpsgrenser for minstefra
drag, klassefradrag, særfradrag for alder, 
skattytere med liten skatteevne, sjø
manns- og fiskerfradraget; særskilt inn
tektsfradrag i Finnmark og Nord-Troms; 
skattefradrag etter BSU-ordningen belas
tes staten.) 
Ot.prp. 3, ref. O.tid. 3, Innst. O. 20, O.tid. 
156-168 (6.12.91), Besl. O. 16, 17, 18, L.tid. 
15-17 (12.12.91). Lov av 20. desember 1991. 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, sakene 2 og 
36.) 

1992-93 
Il. Alminnelige saker: 

l. Forslag frå Marie Lovise Widnes pva. SV 
oversendt frå Odelstinget 11.12.92: «Regje
ringa vert oppmoda om å vurdere ei ord
ning for skilde, separerte og einslege forel
dre om rett til inntektsfrådrag for reise/be
søksutgifter i samband med samvær med 
boma sine som overskrid ein fastlagd 
minstesum.» 
S.tid. 2243 (16.12.92) og sendt Regjeringen. 
(Jf. TRYGDER IV, 3.) 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget 1993 Lovendringer. 

(Endringer i beløpsgrenser for minstefra
drag, klassefradrag, særfradrag for alder 
m.v., fagforeningskontingent, foreldrefra
drag, skattytere med liten skattevne, ar
beidsreiser; beskatning av naturalytelser
«frynsegoder» og «gylne fallskjermer»; 
skattefritt sluttvederlag for AFP; redegjø
relse om skatte- og avgiftsfritakene for 
den kongelige familie.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 32, O.tid. 
243-262 (2.12.92), Besl. O. 30, 31, 32, 33, 
L.tid. 11-15 (8.12.92). Lov av 18. desember 
1992. 
(13 forslag i Odelstinget og 6 forslag i Lag
tinget ikke bifalt.) 
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SKATTER 

Omfatter bl.a.: Boligbeskatning, eiendomsskatt, fellesskatt, formueskatt, forskuddsskatt, for
skuddstrekk, gevinstbeskatning, inntektsskattøren, kommuneskatt, kostprisregulering, restskatt, 
selskapsskatteloven, skatteloven, skattereformen, statsskatt. 
Se også: AKSJER, AVGIFTER, BEDRIFTSBESKATNING, FINANSER, KREDITTPOLI
TIKK, PERSONBESKATNING, PRISER, SKATTEADMINISTRASJON, SKATTEFRA
DRAG,STATSBUDSJETTET 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1990, B. Fellesskatt til 
skatte fordelingsfondet for 1990. C. Ter
minskatt på formue i og inntekt vunnet 
ved utvinning og rørledningstransport av 
petroleum for inntektsåret 1990. D. Avgif
ter o.a. til folketrygden for 1990 og E. Pro
duktavgift til folketrygden for fiskeri- og 
selfangstnæringen for 1990. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1987. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 373-544, 553-563 
(finansdebatt 16.11.-17.11.89). 
(29 forslag, hvorav l fra Solveig Torsvik 
om prosentsatsen for folketrygdtilskott 
fra kommunene bifalt.) 
(Jf. Il, sak 4.) 

2. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1990. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Skatteligningen 
for inntektsåret 1987. 2. Oversikt over skat
te- og avgiftsspørsmål under utredning. 
Vedlegg til Budsjett-innst.: Oppsumme
ring av forslag fra mindretallet angående 
de ulike skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1365-1430 
(6.12.89). 
Budsjett-kap.: 

5501 Ordinær skatt av formue og inn
tekt 

5507 Skatt og avgift på utvinning av 
petroleum 

(38 forslag, hvorav l fra Tor Mikkel Wara, 
bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Steinar Maribo oversendt fra 

Odelstinget 12. desember 1989: «l. Prøve-

takseringen gjennomføres ikke. 2. Regje
ringen anmodes om å legge frem for Stor
tingets behandling et nytt takseringssy
stem basert på Høyres merknader i Innst. 
S. 123 for 1988-89 Forslaget skal være led
saget av beregninger som viser hvordan 
boligbeskatningen i praksis vil bli for boli
geiere.» 
S.tid. 1794-1795 (19.12.89) og oversendt Re
gjeringen. 
(Jf. IV, sak 1.) 

2. Forslag fra Steinar 1\laribo oversendt fra 
Odelstinget 15. desember 1989: «Stortin
get ber Regjeringen så snart som mulig 
legge frem en melding som belyser de for
skjellige sider av dagens bilbeskatnings
regler for næringsdrivende og andre som 
disponerer yrkes bil.» 
S.tid. 1795 (19.12.89) og vedtatt sendt Re
gjeringen. 
(Jf. IV, sak 3.) 

3. Høve til å omrekna kostprisen ved skatt
legging av inntekt i samband med visse 
avhendingar av fast eigedom og rettar over 
slik eigedom i 1990. 
St.prp. 49, ref. S.tid. 1364, Innst. S. 75, 
S.tid. 1859- 1860 (20.12.89). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

4. Interp. fra Eilef A. Meland om tiltak på in
formasjons- og kontrollsiden for å bekjem
pe svart økonomi og skatte- og avgiftsunn
dragelser. 
S.tid. 2701-2716 (22.3.90). 
(l forslag fra Eilef A. Meland sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

5. Endring i vedtak av 17. november 1989 om 
forskudd på formues- og inntektsskatt til 
staten for inntektsåret 1990 og vedtak av 6. 
desember 1989 om avgift på elektrisk 
kraft. (l forbindelse med opprettelse av en 
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særskilt tiltakssone for Nord-Troms og 
Finnmark.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 2471, Innst. S . 137, 
S .tid. 3211- 3264 (26 .4.90). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

6. Tiltakssone i Finnmark og Nord-Troms. 
(Vedlegg: l. Tiltakssoner i andre land. 2. 
Tiltakssoner i Storbritannia. 3. Samarbeid 
mellom 3 EF-land om tiltak for omstilling. 
Inntatt i innstilling uttalelse fra Kommu
nalkomiteen.) 
St.prp. 64, ref. S.tid. 2471 , Innst. S . 141, 
S.tid. 3211- 3268 (26.4.90). 
(8 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

7. Kommuneøkonomien 1991 og endringer i 
bevilgningene til kommunene og fylkes-
kommunene i 1990 m.v. • 
(Vedlegg: l. Inntektsutvikling i den enkel
te kommune og fylkeskommune. 2. Hø
ringsuttalelser til NOU-en om mål og ret
ningslinjer i lokalforvaltningen. (NOU 
1988: 38) 3. Tabellvedlegg. 4. Inntektsnivå
et i Namdalskommunene. 5. Øremerkede 
tilskudd til kommunesektoren. 6. Kom
munale avgifter/gebyrer/egenbeta
ling.Vedlegg til innst.: l. og 2. Brev til 
kommunal- og miljøvernkomiteen fra 
Kommunaldepartementet av 23.5.90 og ju
ni 1990 om rettelser av trykkfeil i stensil
versjonen av St.prp. 100.) 
St.prp. 100, ref. S .tid. 3579, Innst. S. 249 , 
S.tid. 4354- 4383 (14.6 .90). 
(9 forslag, hvorav 2 fra Børre Rønningen 
pva. SV og l fra Knut Hanselmann pva. 
FrP sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT l. 6 forslag· ikke bi
falt.) 

8. Nasjonalbudsjettet 1990. (Kap. 9 Endrin
ger i bedrifts- og kapitalbeskatningen.) 
St.meld. l, ref. S .tid. 71 , Innst. S . 272 (ikke
beh.), S .tid. 4661 (28.9.90). 

9. Retningslinjer for reformer i bedrifts- og 
kapitalbeskatningen, og konsekvenser for 
personbeskatningen. 
St.meld. 48, ref. S .tid. 3390, lnnst. S. 269 
(ikke-beh.), S.tid. 4661 (28 .9.90). 

DI. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Johan C. Løken om øking i det 

skattemessige fribeløpet ved utleie av pri
vate hytter, S. tid. 2671 (21.3.90). 

2. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om Oslos 
vanskelige situasjon og Byrådets forslag 
om å avvikle eiendomsskatten, S .tid. 2759-
2761 (28.3.90). 

3. Sp.spm. fra Erna Solberg om likebehand
ling ved formuesfastsettelse for selveide og 

36 

andelseide boliger, S. tid. 3401-3402 
(9.5 .90). 

4. Sp.spm. fra Steinar Maribo om konkrete 
forslag som oppfølging av utredninger om 
de frivillige organisasjoners vilkår, S.tid. 
3402-3403 (9.5.90). 

5. Sp.spm. fra Eilef A . Meland om tiltak mot 
nullskatteytere innen kommandittsel
skapsordningen, S.tid. 3541-3542 (16.5.90). 

6. Sp.spm. fra Tor Mikkel Wara om skatte
krav overfor en kvinne i Haugesund som 
solgte et hus til kommunen, som skulle 
bygge parkeringsplass, S.tid. 3542-3543 
(16.5.90). 

7. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 
om inntektsskattlegging av likviditetstil
skott til fiskeflåten, S.tid. 3565-3566 
(16.5.90). 

IV. Lovsaker: 
l . Skatteopplegget for 1990 - Lovendringer. 

(Endr. i ligningstakstene for bolig- og fri
tidseiendommer; skattlegging av dag
mammavirksomhet; endr. i beløpsgrenser 
for standardfradrag, skattytere med liten 
skatteevne, utgifter til arbeidsreiser; av
grensning av sjømannsfradraget og sær
fradraget for fiskere; trygdeavgift og topp
skatt på ikke trekkpliktige naturalytelser 
og overskudd på utgiftsgodtgjørelser; ren
tesatsen ved skattlegging av fordel ved bil
lige lån i arbeidsforhold; renter på rest
skatt; endr. i reglene om overføringstid 
ved innbetaling av skatt - float-tiden.) 
Ot.prp. 11, ref. O. tid. 5, Innst. O. 8, O. tid. 22-
34 (12.12.89), Besl. O. 5-9, L.tid. 5-7 
(19.12 .89). Lov av 22. desember 1989. 
(12 forslag i Odelstinget, hvorav l sendt 
Stortinget- se SKATTER Il, l og 5 forslag 
i Lagtinget- ingen bifalt.) 
(.Jf. neste sak og STATSBUDSJETTET I , 
sak 4.) 

2. Tillegg til skatteopplegget for 1990 - Lov
endringer. (Overgangsordning ved innfø
ring av nye kriterier for sjømanns- og fis
kerfradrag; opphevelse av skattefritak for 
fødsels- og omsorgspenger til yrkesakti
ve.) 
Ot.prp. 20, ref. O.tid. 5, lnnst. O. 8, O. tid. 22-
34 (12 .12.89), Besl. O. 5-9, L.tid. 5-7 
(19 .12.89). Lov av 22. desember 1989. 
(12 forslag i Odelstinget - hvorav l sendt 
Stortinget- se SKATTER Il, l. 5 forslag i 
Lagtinget- ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m. v. (Endringer i bilbeskatningsreglene; 
skattefritak ved men-erstatning; endrin
ger i skattebetalingsloven, folketrygdlo-
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ven, aksjeskatteloven, aksjegevinstbeskat
ningsloven og ligningsloven.) 
Ot.prp. 24, ref. O.tid. 21, Innst. O. 16, O.tid. 
47-57 (15.12.89), Besl. O. 16-21, L .tid. 8-9 
(19.12.89). Lov av 22. desember 1989. 
(l forslag fra Steinar Maribo sendt Stortin
get- se Il, 2.) 

4. Tiltakssone i Finnmark og Nord-Troms -
lovendringer. (Fordobling av finnmarks
fradraget.) 
Ot.prp. 32, ref. O.tid. 82, Innst. O. 33, O.tid. 
130-132 (27 .4.90), Besl. O. 35, L . tid. 16 
(8.5.90). Lov av 25. mai 1990. 
(l forslag fra Anders Aune pva. H, KrF, Sp 
og seg selv om endr. i distriktsskatteloven 
- ikke bifalt. l forslag fra A i Odelsting og 
Lagting om høyere inntektsfradrag- ikke 
bifalt.) 
(Jf. li, 6.) 

5. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Endringer for å forenkle bedriftsbe
skatningen; endr. i konsembidragsregle
ne; skattemessig bosted for statssekretæ
rer og statsrådenes politiske rådgivere; 
foreldrefradrag når ektefellen er ufør m. v . 
og ved arbeid i felles bedrift m .v.; bin
dingstiden for aksjesparing med skattefra
drag; justeringer i skattereglene for sjø
menn; ansvaret for arbeidsgiveravgift ved 
arbeidsutleie.) 
Ot.prp. 52, ref. O.tid. 127, Innst. O. 38, O.tid. 
192-196 (28.5 .90), Besl. O. 46-51, L.tid. 20-
21, 40 (5.6 . og 14.6.90). Lov av 15. juni 1990. 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1991, B . Fellesskatt til 
skattefordelingsfondet for 1991 . C. Ter
minskatt på formue i og inntekt vunnet 
ved utvinning og rørledningstransport av 
petroleum for inntektsåret 1991. D. Avgif
ter o.a. til folketrygden for 1991 og E. Pro
duktavgift til folketrygden for fiskeri- og 
selfangstnæringen for 1991. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1988. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S .tid. 771-950 (finans
debatt 28 .11.- 29.11.90). 
(29 forslag, hvorav l trukket og l fra Arbei
derpartiet om tilskudd til folketrygden fra 
kommunesektoren- bifalt. Resten ikke bi
falt.) 
(Jf. IV, sak 3.) 

2. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1991. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Skatteligningen for 
inntektsåret 1988. 2. Oversikt over skatte
og avgiftsspørsmål under utredning.Ved
legg til Budsjett-innst.: Oppsummering av 
forslag fra mindretallet angående de ulike 
skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S .tid. 1423-1474 
(7 .12.90). 
Budsjett-kap.: 

5501 Ordinær skatt av formue og inn
tekt 

5507 Skatt og avgift pd utvinning av 
petrole--t~.m 

(31 forslag- ingen bifalt.) 

3. A. Formues- og inntektsskatt til staten for 
inntektsåret 1990 (kap. 550 1), § 8 (begrens
ningsregelen), B. Endring av vedtak om 
avgift på utstyr på opptak og/eller gjengi
velse av lyd eller bilder m .v . for 1991 (kap. 
5581), C . Endring av vedtak om avgift på 
alkohol for 1991 (kap. 5526), D . Endring av 
vedtak om avgift på tobakkvarer for 1991 
(kap. 5531) og E. Endring av vedtak om av
gift på kosmetiske toalettmidler for 1991 
(kap. 5559). 
(Vedlegg: 11. Oversikt over skatter og av
gifter. 12. Oversikt over saldert budsjett 
1991.) 
St.prp. l. Tillegg 9, ref. S.tid. 1570, Bud
sjett-innst. S. 13. Tillegg l , S .tid. 1908-1974 
(salderingsdebatt 20.12.90). 
(l forslag- ikke bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, sak 5.) 

Il. Alminnelige saker: 
l . Retningslinjer for reformer i bedrifts- og 

kapitalbeskatningen, og konsekvenser for 
personbeskatningen. 
(Vedlegg: Jf. NOU 1989: 14 Bedrifts- og ka
pitalbeskatningen - en skisse til reform. 
Leder Magnus Aarbakke.) 
St.meld. 48 (1989-90), ref. S.tid. 3390 (1989-
90), Innst. S. 5, S .tid. 95-155 (11.10.90). 
(l forslag fra FrP -ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Nasjonalbudsjettet 1990. (Kap. 9 Endrin
ger i bedrifts- og kapitalbeskatningen . 
Sammendrag av Aarbakke-gruppens inn
stilling.) 



- 563- Skatter 

St.meld. l (1989-90), ref. S.tid. 71 (1989-90), 
Innst. S. 5,S.tid. 95-155 (11.10.90). 
(l forslag fra FrP -ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Vinje kommunestyre sender uttalelse da
tert 20. september 1990 om de varslede 
endringer i skattereglene for kraftverk. 
Ref. S.tid. 410 (22.10.90), og vedlagt proto
kollen. 

4. Høve til å omrekna kostprisen ved skatt
legging av vinst ved visse avhendingar av 
fast eigedom og rettar over slik eigedom i 
1991. 
St.prp. 14, ref. S.tid. 699, Innst. S. 42, S.tid. 
954 (29.11.90). 

5. Forslag fra Eilef A. Meland pva. SV over
sendt fra Odelstinget 5.12.90: «Stortinget 
ber Regjeringen legge frem forslag om å 
slå sammen skatteklassene 1 og 2 til en 
skatteklasse og sette minstefradraget til 
kr. 12 000.» 
S.tid. 1898 (19.12.90). 
(Forslaget ble trukket.) 
(Jf. IV, sak. 3.) 

6. Formues- og inntektsskatt til staten for 
inntektsåret 1990, kap. 5501 (§ 3 VI nr. 2.) 
(Fradragssatsene for Finnmark og Nord
Troms.) 
Innst. S. 86, S.tid. 2543 (21.2.91). 
(Jf. I, sak 2.) 

7. Kommuneøkonomien 1992 m .v. 
(Vedlegg: I. Hovedtabeller over inntekter 
og utgifter. Il. Inntektsutvikling i den en
kelte kommune og fylkeskommune. Ill. 
Øremerkede tilskudd til kommunesekto
ren. IV. Virkninger av nye kostnadsnøk
ler.) 
St.prp. 87, ref. S .tid. 3394, Innst. S. 214, 
S.tid. 4085- 4107 (14.6.91). 
(3 forslag- ingen bifalt. Et flertall av A, H 
og FrP ber Regjeringen utarbeide forslag 
til forenklinger og forbedringer av den 
økonomiske del av inntektssystemet.) 

8. Forslag fra finanskomiteen oversendt fra 
Odelstinget 17. juni 1991: «Stortinget ber 
Regjeringen om å fremme forslag ti] regler 
som kan sikre aktive aksjonærer rett til å 
kreve skatten på tilordnet personinntekt 
refundert av selskapet.» 
S.tid. 4366 (20.6.91) og bifalt. 
(Jf. IV, sakene 6 og 7.) 

9. Forslag fra finanskomiteen oversendt fra 
Odelstinget 17. juni 1991: «Stortinget ber 
Regjeringen om å fremme forslag til regler 
for den skattemessige gjennomføringen 
av en adgang for aktive aksjonærer til å 
kreve skatten på tilordnet personinntekt i 
aksjeselskaper refundert av selskapet.» 
S.tid. 4366 (20.6.91) og bifalt. 
(Jf. IV, sakene 6 og 7.) 

10. Forslag fra finanskomiteen oversendt fra 
Odelstinget 17. juni 1991: «Det henstilles 
til Regjeringen å utrede en ordning for 
pensjonssparing i bank som eventuelt kan 
gjøres gjeldende fra l. januar 1992. Regel
verket som gjelder formelle krav til utfor
mingen av pensjonssparing og informa
sjonsplikten til kundene, må være den 
samme for bank og forsikring.» 
S.tid. 4366 (20.6.91) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, sak 6.) 

11. Forslag fra finanskomiteen oversendt fra 
Odelstinget 17. juni 1991: «Regjeringen 
bes utrede og forelegge Stortinget forslag 
til en ny begrensningsregel i tilknytning til 
den varslede proposisjon om formuesskatt 
høsten 1991. Utredningen bør omfatte fle
re alternative begrensningsregler, herun
der en netto/bruttometode. Utredningen 
må klargjøre virkningen av reglene i for
hold til begrensningsreglene som gjaldt 
såvel i 1989 som i 1990. En ny beregnings
regel fra og med 1992 må ta hensyn til ef
fektene av et nytt skattesystem, herunder 
endret formuesskatt. Den nye begrens
ningsregel bør ha minst samme effekt som 
reglene som ble vedtatt høsten 1990 var til
siktet å ha.» 
S.tid. 4367 (20.6.91) og bifalt. 
(Jf. IV, sakene 6 og 7.) 

12. Forslag fra Johan C. Løken pva. H over
sendt fra Odelstinget 17. juni 1991: «Stor
tinget ber Regjeringen fremme forslag 
som kan vedtas med virkning for inntekts
året 1992 om at endring av eierandel ved 
opptak av deltakere mot innskudd eller 
ved forhøyelse av selskapskapitalen skal 
behandles på samme måte som ved utvi
delse av kapitalen i aksjeselskaper.>> 
S.tid. 4367 (20.6.91) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, sakene 6 og 7.) 

13. Forslag fra Johan C. Løken pva. H og FrP 
oversendt fra Odelstinget 17. juni 1991: 
«Stortinget ber Regjeringen fremme for
slag som sikrer at norsk morselskap kan få 
fradrag i norsk skatt på utbytte mottatt 
fra utenlandsk datterselskap også for 
skatt som det godtgjøres at et eventuelt 
datterselskap har betalt.» 
S.tid. 4367, 4368 (20.6.91) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, sakene 6 og 7 .) 

14. 10 forslag fra Steinar Maribo pva. FrP 
oversendt fra Odelstinget 17. juni 1991 i 
forbindelse med behandlingen av skatte
reformen. 
S.tid. 4368-4369 (20.6.91) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, sakene 6 og 7 .) 

15. Forslag fra Eilef A. Meland pva. SV over
sendt fra Odelstinget l 7. juni 1991: «Det 
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henstilles til Regjeringen å fremme forslag 
om selskapsligning for ansvarlige selska
per, kommandittselskaper m.v.» 
S.tid. 4369-4370 (20.6.91) og oversendt Re
gjeringen. 
(Jf. IV, sakene 6 og 7 .) 

16. Forslag fra Eilef A. Meland pva. SV over
sendt fra Odelstinget 17. juni 1991: «Det 
henstilles til Regjeringen om å utrede nær
mere en avsetningsordning for d fremme 
forsknings- og utviklingsarbeid spesielt i 
mindre produksjonsbedrifter. Avsetnings
adgangen skal være tidsbegrenset, enkel å 
praktisere og lett å kontrollere.» 
S.tid. 4369-4370 (20.6.91) og oversendt Re
gjeringen. 
(Jf. IV,sakene 6 og 7.) 

17. Forslag fra Eilef A. Meland p va. SV over~ 
sendt fra Odelstinget 17. juni 1991: «Det 
henstilles til Regjeringen å utrede uttaks
modellen ut fra forutsetning om ensartet 
satsstruktur for arbeids- og kapitalinntek
ter.>> 
S.tid. 4369-4370 (20 .6.91) og oversendt Re
gjeringen. 
(Jf. IV, sakene 6 og 7 .) 

18. Forslag fra Eilef A. Meland pva. SV over
sendt fra Odelstinget 17. juni 1991: «Det 
henstilles til Regjeringen å fremme forslag 
om overgang til et personskattesystem 
med en skatteklasse.>> 
S.tid. 4369-4370 (20.6.91) og oversendt Re
gjeringen. 
(Jf. IV, sakene 6 og 7.) 

19. Forslag fra Eilef A. Meland pva. SV over
sendt fra Odelstinget 17. juni 1991: «Det 
henstilles til Regjeringen å utrede endrin
ger i det kommunale skattesystem med 
vurdering av nivået på det kommunale 
skattøre, opprettholdelse av fellesskatten, 
fordelingen mellom fylke og kommuner 
og en friere beskatningsrett i kommune
ne.>> 
S.tid. 4369-4370 (20.6.91) og oversendt Re
gjeringen. 
(Jf. IV, sak 6.) 

20. Forslag fra Eilef A. Meland pva. SV over
sendt fra Odelstinget l 7. juni 1991: «Det 
henstilles til Regjeringen å fremme forslag 
til organisatoriske og personellmessige 
endringer i skattetaten, slik at den statlige 
regnskapskontrollen kan samles ved fyl
kesskattekontorene.» 
S.tid. 4370 (20.6.91) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, sak 6.) 

21. Forslag fra Lars Gunnar Lie pva. KrF over
sendt fra Odelstinget 17. juni 1991: «Stor
tinget henstiller til Regjeringen om i for
bindelse med budsjettet for 1992 å utrede 

og fremme forslag om en ordning med 
husholdningsfradrag for alle aleneboende 
enslige tilsvarende fradrag på kr. 5000 i 
skatt. I samsvar med KrFs merknader i 
denne innstilling vurderes ordningen be
hovsprøvet eller at et tilsvarende høyere 
beløp kan trekkes fra i inntekten. Ordnin
gen må utformes med nødvendig vekt på 
kontrollmessig oppfølging.» 
S.tid. 4370 (20.6.91) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, sak 6.) 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingvald Godal om føremålet 

og fylgjene av den planlagte endringa av 
skattlegginga av kraftverk, S. tid. 7 4-7 5 
(10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om vurde
ring av unntak fra kontinuitetsprinsippet 
når det gjeld landbrukseigedomar, S.tid. 
2077-2078 (16.1.91). 

3. Sp.spm. fra Johan C. Løken om sikring av 
at gjennomføringen av skattereformen kan 
virke positivt i forhold til banktapene, 
S.tid. 2078-2079 (16.1.91). 

4. Sp.spm. fra Marit Rotnes om bedre infor
masjon om skattereglene for dagmamma
er, S.tid. 2246-2247 (6.2.91). 

5. Sp.spm. fra Steinar Maribo om endring i 
regler om eier- og brukstid ved boligsalg, 
slik at huseiere som bor i sine boliger kan 
få tapsfradrag, S.tid. 2248-2249 (6.2.91). 

6. Sp.spm. fra Steinar Maribo om praktise
ring av regel om 10% drlig økning i bolig
takster, S.tid. 2249-2250 (6.2.91). 

7. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om å forhin
dre at Sola Sveiseindustri AlS må avvikle 
på grunn av krav om uoppgjort skatte
trekk og arbeidsgiveravgift for innleid ar
beidskraft, S.tid. 2250-2251 (6.2.91). 

8. Sp.spm. fra Steinar Maribo om formues
beskatning av funksjonshemmedes biler 
med lån fra folketrygden, S.tid. 2713-2714 
(13.3.91). 

9. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
framdriftsplanen for Regjeringens arbeid 
med kraftverksbeskatningen, S. tid. 3296 
(8.5.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget for 1991 - Lovendringer. 

(Regjeringen Syses forslag.) 
(Vedlegg: Utkast til forskrift om en be
grenset fradragsordning for inntektsåret 
1990.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 4. 
(Trukket tilbake ved Ot.meld. 3.) 

2. Tilbaketrekning av Ot.prp. nr. l (1990-91), 
om skatteopplegget for 1991 . 
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Ot.meld. 3, ref. O.tid. 86, Innst. O. 8, O.tid. 
92 (5.12.90). 

3. Skatteopplegget for 1991 - Lovendringer. 
(Endringer i beløpsgrenser for minstefra
drag, klassefradrag, skattytere med liten 
skatteevne, nye kriterier for sjømanns- og 
fiskerfradrag, ligningstakstene for bolig
og fritidseiendommer, beløpsbegrensning 
for fradrag for premie til egen pensjonsfor
sikring, forslag om fradrag for gaver til 
ideelle organisasjoner.) 
Ot.prp. 9, ref. O.tid. 86, Innst. O. 10, O.tid. 
92-122 (5.12.90), Besl. O. 7, L.tid. 5-8 
(11.12.90), Besl. L. l, O.tid. 169 (17.12.90), 
Besl. O. 12. Lov av 21. desember 1990. 
(16 forslag i Odelstinget, hvorav 3 over
sendt Stortinget (ingen bifalt) og l forslag 
bifalt ved l. behandling i Odelstinget. 6 
forslag i Lagtinget, hvorav l fra KrF og Sp 
bifalt (lagtingsanmerkning). Anmerknin
gen bifalt i Odelstinget.) 
(Jf. I, sak l og STATSBUDSJETTET I, sak 
4.) 

4. Nye skatteregler om obligasjoner og opsjo
ner, ligningskontroll og andre endringer i 
skattelovgivningen. (Erverv av grunn
fondsbevis til underkurs for sparebankan
satte, endr. av reglene for formuesbeskat
ning av boligselskaper og andelshavere, 
hjemmel for prøvetaksering av fast eien
dom, bortfall av løpedager ved innbetaling 
av eiendomsskatt.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 7.12.90 fra 
Riksadvokaten til Finansdepartementet. 
2. Brev av 10.12.90 fra finansministeren til 
finanskomiteen. 3. Brev av 13.12.90 fra Fi
nansdepartementet til finanskomiteen.) 
Ot.prp. 11, ref. O. tid. 122, Innst. O. 16, O.tid. 
170-184 (17 .12.90), Besl. O. 14, 15, 16, 17, 
L. tid. 10-11 (20.12.90). Lover av 21. desem
ber 1990. 
(4 forslag- ingen bifalt.) 

5. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Skattefritak ved men-erstatning- re
gulering av samordningstilfellene; omre
digering av regler for foreldrefradrag; en
dring i ligningslovens bestemmelser om 

feilaktig fastsettelse av pensjonsgivende 
inntekt og pensjonspoeng.) 
Ot.prp. 42, ref. O. tid. 354, Innst. O. 60, O. tid. 
565-567 (6.6.91), Besl. O. 70 og 71, L.tid. 28 
(13.6.91). Lov av 4. juli 1991. 

6. Skattereformen 1992. (I: Innledning, sam
mendrag og økonomiske virkninger. Il: 
Inntektsbegreper, satsstruktur og hoved
regler for periodisering. Ill: Inntektsbe
skatning av næringsvirksomhet. IV: Inn
tektsbeskatning av selskaper og deltakere. 
V: Deling av nærings- og selskapsinntekt. 
VI: Uttak, arv og gaveoverføring. VII-A: 
Annen inntektsbeskatning av kapital. 
VII-B: Formuesskatt. VIII: Skattekon
troll, petroleumsbeskatning og indirekte 
beskatning. IX: Komiteens merknader til 
de enkelte paragrafer. X. Forslag fra mind
retall. XI: Komiteens tilråding. XII: Ved
legg. Spørsmål fra finanskomiteen og de 
enkelte partier til finansministeren og fi
nansministerens svar.) 
(Vedlegg: Sammendrag av de viktigste en
keltforslagene. Særskilt vedlegg til innst.: 
l) Uttalelser, notater og brev fra de ulike 
organisasjoner og instanser som møtte fi
nanskomiteen i høringer vedrørende skat
tereformen fram til høringsfristens utløp. 
2) Notater fra Senter for samfunns- og næ
ringslivsforskning, utarbeidet etter an
modning fra finanskomiteen i forbindelse 
med komiteens behandling av Skattere
formen 1992.) 
Ot.prp. 35, ref. O. tid. 346, Innst. O. 80, O. tid. 
699-815 (17 .6.91), Besl. O. 87-98, L. tid. 37-40 
(21.6.91). Lover av 20. juli 1991. 
(26 forslag i Odelstinget, hvorav 19 sendt 
Stortinget- se Il, sakene 12-21.4 forslag fra 
finanskomiteen sendt Stortinget- se Il, sa
kene 8-11.) 
(Jf. neste sak.) 

7. Tillegg til Ot.prp. 35 (1990-91) Skatterefor
men 1992. (Investeringer i bankaksjer, 
grunnfondsbevis m.v.) 
Ot.prp. 70, ref. O.tid. 613, Innst. O. 80, O. tid. 
699-815 (17.6.91), Besl. O. 87, L.tid. 37-38 
(21.6.91). Lov av 20. juli 1991. 
(Jf. forrige sak.) 
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1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Stortingets skattevedtak for inntekts

året 1992 med unntak av kapittel5. B. Fel
lesskatt til skattefordelingsfondet for 1992. 
C. C02-avgift i petroleumsvirksomheten 
på kontinentalsokkelen for inntektsåret 
1992. D. Avgifter o.a. til folketrygden for 
1992 og E. Produktavgift til folketrygden 
for fiskeri- og selfangstnæringen for 1992. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1989. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S . l , S .tid. 431-630 (finans
debatt 6.11.- 7.11.91). 
(21 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. Il, 14 og STATSBUDSJETTET I, sak 2 
og 36.) 

2. Skattevedtak for 1991, unntatt § 8 skatte
begrensningsregelen, samt avgiftsvedtak 
for 1992. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Skatteligningen for 
inntektsåret 1989. 2. Oversikt over skatte
og avgiftsspørsmål under utredning. Ved
legg til Budsjett-innst.: Forslag fra mind
retall .) 
Budsjett-innst. S. 13, S .tid. 1398-1457 
(29.11.91). 
Budsjett-kap.: 

5501 Ordinær statsskatt 1991 
5507 Skatt og avgift pd utvinning av 

petroleum 
(41 forslag- ingen bifalt.) 

3. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 
1992. Kapittel 5- Skattebegrensningsrege
len. 
Budsjett-innst. S. l. Tillegg l, S.tid. 1723-
1764, 1766-1769 (6.12 .91). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. Il, sak 1.) 

4. Formues- og inntektsskatt til staten for 
1991. § 8- Skattebegrensningsregelen. 
Budsjett-innst. S. 13. Tillegg l , S.tid. 1723-
1765, 1766-1770 (6.12.91). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. Il, sak 1.) 

5. Skatter og avgifter til Statskassen. (Punkt 
2, Endr. i Stortingets skattevedtak vedrø
rende skatt på aksjeutbytte fra utenlandsk 
selskap i 1992.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S .tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. l. Tillegg 2, S.tid. 1855-1856 
(16.12.91). 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 36 hvor punkt 
l trekkes tilbake og Il, 7 .) 

n. Alminnelige saker: 
l. Retningslinjer for reformer i formuesbe

skatningen. (Vedlegg: Jf. NOU 1991: 17 
Bedrifts- og kapitalbeskatningen. Beskat
ning av formuer. Delutredning Ill. Leder 
Magnus Aarbakke.) 
St.meld. 12, ref. S .tid. 47, Innst. S . 50, S.tid. 
1723-1762 (6.12.91). 

2. Forslag fra Steinar Maribo pva. FrP over
sendt fra Odelstinget 6. desember 1991: 
«Stortinget ber Regjeringen fremme for
slag som sikrer skattefrihet for dagmam
mavirksomhet for barn inntil 7 år med et 
beløp opp til 4 ganger folketrygdens 
grunnbeløp.» 
S.tid. 1855 (16.12 .91) og ikke bifalt. 

3. Forslag fra finanskomiteen oversendt fra 
Odelstinget 16. desember 1991: «Stortin
get ber Regjeringen høre de berørte næ
ringsorganisasjonene før det fastsettes en 
generell grense for registrering i momsre
gisteret på kr 70 000. Stortinget ber Regje
ringen fremme en proposisjon om dette i 
løpet av vårsesjonen 1992.» 
S.tid. 1980 (19.12 .91) og enstemmig bifalt. 
(Jf. IV, 2 og 9.) 

4. Forslag fra Johan C. Løken pva. H, FrP og 
SV oversendt fra Odelstinget 16. januar 
1992: «Stortinget ber Regjeringen fremme 
forslag om at bokhandlere gis adgang til å 
utgiftsføre ett eksemplar av hver boktittel 
på lager, ved første lagerføring.» 
S.tid. 2187 (23.1.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, sak 3.) 

5. Forslag fra Eilef A. Meland pva. SV over
sendt fra Odelstinget 16. januar 1992: 
«Stortinget ber Regjeringen fremme for
slag om at skattefri oppløsning av avset
ninger og reserver skal overføres et Solidi
tetsfond som tillegges selskapets lovbe
stemte bundne egenkapital.» 
S .tid. 2187 (23.1.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, sak 3.) 

6. Skatter og avgifter til Statskassen. (Pkt. l 
om skattepliktige etter petroleumsskatte
loven§§ 3 og 5- særskattesats på 50 pst.) 
St. prp. l. Tillegg 4, ref. S .tid. 1183, Innst. S. 
102, s. tid. 2841-2842 (12 .3.92). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. IV, sak, Il, sak 7 og STATSBUDSJET
TET I, sak 36.) 

7. Forslag fra Steinar Mari bo pva. FrP over
sendt fra Odelstinget 24. mars 1992: «Det 
henstilles til Regjeringen å vurdere og ut
rede mulighetene for å lage en felles lov for 
boliger i flerfa miliehus, dvs. en egen felles 
lov om boligselskaper/boligsameier, gjer
ne ved at man samordner og velger ut det 



- 567- Skatter 

beste fra de forskjellige lover. Lov om bo
ligbyggelag og lov om eiendomsmegling 
revideres samtidig og tilpasses den nye lov 
om boligselskaper/boligsameier.» 
S .tid. 3292 (9.4.92) og vedtatt sendt Regje
ringen uten realitetsvotering. 
(Jf. IV, 7.) 

8. Forslag fra Steinar Maribo pva. FrP over
sendt fra Odelstinget 24. mars 1992: «Det 
henstilles til Regjeringen å vurdere og ut
rede muligheten til å finne en bedre forde
lingsnøkkel enn den totale husleien ved 
inntekts- og formuesligning i boligselska
per der andelseierne skal prosentlignes for 
sin andel i selskapets ligningsmessige for
mue og inntekt.» 
S.tid. 3292 (9.4.92) og vedtatt sendt Regje
ringen uten realitetsvotering. (Jf. IV, 7 .) 

9. Forslag fra Johan C. Løken pva. Hover
sendt fra Odelstinget 24. mars 1992: «Stor
tinget ber Regjeringen fremme forslag om 
regler for fradrag i norsk skatt som sikrer 
at den totale skattebelastningen etter for
slaget til selskapsskatteloven nytt kapittel 
7 ikke blir høyere enn om selskapet hadde 
vært hje~mehørende i Norge.» 
S .tid. 3292 (9.4.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 8.) 

10. Forslag fra finanskomiteen oversendt fra 
Odelstinget 24. mars 1992: «Stortinget ber 
Regjeringen om å fremme forslag om at re
fusjon av utlignet skatt på beregnet per
soninntekt i konkurs skal ha samme priori
tet som kemnerens skattekrav, herunder 
også refusjonskrav på utlagt skatt hos 
kemneren ved konkurs.>> 
S .tid. 3292 (9.4.92) og enstemmig bifalt. 
(Jf. IV, 8.) 

11. Skatter og avgifter til Statskassen. (Pkt.3.) 
(Toppskatt til staten for aktiv utenlandsk 
aksjonær i skattepliktig selskap.) 
St. prp. l. Tillegg 4, ref. S .tid. 1183, Innst. S . 
119, S . tid. 2928 (24.3.92), Innst. S. 147, 
S.tid. 3441-3442 (5.5.92). 
(Innst. S. 119 tilbakesendt finanskomiteen 
etter forslag fra komiteleder pva. en en
stemmig komite.) 

12. Kommuneøkonomien 1993 m .v. (Vedlegg: 
l. Hovedtabell over inntekter og utgifter. 
2. Inntektsutvikling i den enkelte kommu
ne og fylkeskommune. 3. Tilskudd til 
kommunesektoren 1992.) 
St.prp. 91, ref. S.tid. 3680, Innst. S. 224, 
S.tid. 4342-4358 (19.6.92). 
(6 forslag, hvorav l fra Børre Rønningen 
pva. SV sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. Resten ikke bi
falt , herav l fra A om fastsetting av inn
tektsskattøret for 1993.) 
(Jf. sak 14.) 

13. Forslag fra Steinar Maribo pva. FrP over
sendt fra Odelstinget 15. juni 1992: «Stor
tinget ber Regjeringen fremme forslag om 
at aksjeselskaper blir unntatt fra delings
modellen.>> 
S.tid. 4359 (19.6.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 10.) 

14. Nytt vedtak om fellesskatt til Skatteforde
lingsfondet for inntektsåret 1992. 
St. prp. 94, ref. S.tid. 3680, Innst. S. 227, 
S.tid. 4361- 4427 (19.6.92). (Jf. sak 12.) 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget 1992 - Lovendringer. 

(Endringer i beløpsgrenser for minstefra
drag, klassefradrag, særfradrag for alder, 
skattytere med liten skatteevne, sjø
manns- og fiskerfradraget; forenklinger i 
reglene om skattlegging av ektefeller; sær
skilt inntektsfradrag i Finnmark og Nord
Troms; pendlerbeskatning; firmabilbe
skatning; renter på restskatt; myndighet 
til å ettergi skatt av billighetsgrunner; 
skattefradrag etter BSU-ordningen belas
tes staten; foreldrefradrag for utgifter til 
pass og stell; ligningstakstene for bolig- og 
fri tidseiendom~er; arbeidsgi verbetal te 
barnehageordninger; verdifastsettelse ved 
aksjebeskatning.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Svarbrev fra fi
nansministeren vedr.: Skattereduksjon 
ved liten skatteevne (27.11.91); Individuell 
skatteligning av ektefeller (26.11.91); Be
skatning av firmabil (29.11.91); Arbeidsgi
verbetalte barnehageordninger (29.11.91).) 
Ot.prp. 3, ref. O.tid. 3, Innst. O. 20, O.tid. 
156-168 (6 .12.91), Besl. O. 16, 17, 18, L. tid. 
15-17 (12.12.91). Lov av 20. desember 1991. 
(11 forslag i Odelstinget, hvorav l om for
muesansettelse ved aksjebeskatning tilba
kesendt komite. Resten ikke bifalt, derav 
l sendt Stortinget. 4 forslag i Lagtinget -
ingen bifalt.) 
(Jf. sakene 3 og 4 og STATSBUDSJET
TET I, 2 og 36.) 

2. Endringer i lov om skatt av formue og inn
tekt og lov om merverdiavgift. (Lettelser i 
skatte- og avgiftsvedtak for frivillige orga
nisasjoner.) 
(Vedlegg: Jf. NOU 1988: 17 Frivillige orga
nisasjoner. Leder Lars Korvald.) 
Ot.prp. 24, ref. O. tid. 191, Innst. O. 32, O. tid. 
214-216 (16.12.91), Besl. O. 32, L .tid. 21 
(19.12 .91). Lov av 10. januar 1992. 
(l forslag fra finanskomiteen sendt Stor
tinget og bifalt.) 
(Jf. Il, 3 og IV, 9.) 

3. Oppfølging av skattereformen 1992. {Kap. 
5. Personer, selskaper og eiendeler som 
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trer inn i eller ut av norsk beskatningsom
råde. Kap. 10 Utbyttebegrensning i aksje
selskap med skattefrie inntekter etter re
formens overgangsregler. Kap. 12 Aksje
fond og obligasjonsfond. Kap. 13 Utestå
ende fordringer og varelager. Kap. 15 
Skattereformen og forholdet mellom regn
skapsreglene og skattereglene. Kap. 16 
Enkelte tillegg til og endringer av tidligere 
vedtak. Kap. 17. Endr. i aksjeloven- avset
ning til reservefond.) 
Ot.prp. 16, ref. O. tid. 142, Innst. O. 33, O.tid. 
241-265 (16.1.92), Besl. O. 35-40, L .tid. 24-26 
(23.1.92). Lov av 24. januar 1992. 
(5 forslag, hvorav 3 ikke bifalt og 2 hen
holdsvis fra H, FrP og SV og fra SV sendt 
Stortinget og ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 4 og 5; IV, l, 4 og 8.) 

4. Skattelempninger i forbindelse med Sal
deringsproposisjonen for 1992. (Skatte
messige tiltak for å styrke egenkapitaltil
gangen i små og mellomstore 
bedrifter; delingsmodellen- økning av sat
sen for lønnsfradrag ved beregning av per
soninntekt, redusert trygdeavgift på per
soninntekt i næring over 12G; endring i 
overgangsregler for bruk av negativ saldo 
for aksjer og grunnfondsbevis; fonnue
sansettelsen av aksjer og grunnfondsbe
vis.) 
Ot.prp. 25, ref. O. tid. 168, Innst. O. 35, O. tid. 
241-256, 265-270 (16.1.92), Besl. O. 41-44, 
L .tid. 26-27 (23.1.92). Lov av 24. januar 
1992. 
(5 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. IV, l og 3 og STATSBUDSJETTET I, 
36.) 

5. Endringer i skatteloven m.fl . (Kap. 9 Av
skrivningssatsen på forretningsbygg.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 15.1.92 
fra finansministeren vedr. behandling av 
kap. 9 før selvangivelsesfristen for 1991 ut
løper.) 
Ot.prp. 21, ref. O.tid. 216, Innst. O. 37, O.tid. 
273-274 (10.2.92), Besl. O. 47, L.tid. 29 
(20.2.92). Lov av 28. februar 1992. 
(l forslag- ikke bifalt.) 
(Jf. sak 7.) 

6. Endring i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om 
skattlegging av undersjøiske petroleums
forekomster m.v. (Del l. Reform av petrole
umsbeskatningen - friinntekt og produk
sjonsgodtgjørelse. Del Il. Endring i petro
leumsskattelovens virkeområde - motta
keranlegg på land, inntekter ved behand
ling og transport av petroleum for andre 
ved norske installasjoner. Del Ill. Spørs
mål som er under utredning - fordeling av 
finansielle poster, beskatningen av filialer 
av utenlandske selskap.) 

(Vedlegg til innst.: 1-11. Finansministe
rens svar på spørsmål fra finanskomiteen 
under behandlingen av proposisjonen.) 
Ot.prp. 12, ref. O. tid. 116, Innst. O. 40, O. tid. 
277-298 (28.2.92), Besl. O. 50, L.tid. 30 
(10.3.92). Lov av 20. mars 1992. 
(3 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - in
gen bifalt.) 

7. Endringer i skatteloven m.fl. (Skattleggin
gen av pendlere; skattlegging av boligsel
skaper og andelshavere; taushetsplikt et
ter ligningsloven; ligningslovens straffe
kapittel; oppbevaring av skattetrekkmid
ler; konfliktråd; eiendomsskatt på statlige 
eiendommer; ansattes aksjer - registrering 
i Verdipapirsentralen; dekning av saks
kostnader ved endring av saksomkost
ningsavgjørelser; periodisering av mislig
holdte renter.) 
Ot.prp. 21 : ref. O.tid. 216, Innst. O. 46, O.tid. 
351-371 (24.3 .92), Besl. O. 54-58, L.tid. 35-36 
(9.4.92), Besl. L . 5, O.tid. 464-465 (5.5.92), 
Besl. O. 74, ref. L . tid. 47 (12.5.92). Lov av 10. 
april1992 og lov av 15. mai 1992. 
(5 forslag i Ot. l. gang, hvorav 3 ikke bifalt 
og 2 fra Maribo pva. FrP sendt Regjerin
gen. l forslag i Lt. om fritak for eiendoms
skatt for forsvarseiendommer bifalt 
(lagtingsanmerkning). Anmerkningen bi
falt ved 2. gangs behandling i Ot.) 
(Jf. Il, 7 og 8 og IV, l og 5.) 

8. Oppfølging av skattereformen 1992. (Kap. 
2 Arv og gaveoverføringer. Kap. 3 Skattes
pørsmål vedr. enkelte primæmæringer. 
Kap. 6 Norskkontrollerte selskaper i lavs
katteland. Kap. 7 Skatteregler for uten
landske skip under norsk drift. Kap. 8 
Fastsettelse av personinntekt for aksjonæ
rer ved utenlandsforhold. Kap. 9 Person
inntekt fra selskap -refusjonsordning og 
enkelte andre forhold. Kap. 11 Aksjege
vinstbeskatning- enkelte forhold knyttet 
til RISK-metoden. Kap. 14 Pensjonsfor
sikring etter skatteloven- tilskudd til pre
miefond. Kap. 16 Enkelte tillegg til og 
endringer av tidligere vedtak.) 
(Vedlegg til innst.: l Spørsxnål fra finans
komiteen og de enkelte partier til finans
ministeren og finansministerens svar. 2 
Brev fra statsautoriserte revisorer Arthur 
Andersen & Co. 3 Brev fra advokatfirma 
Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen. 4 
Brev fra Næringslivets Hovedorganisa
sjon. 5 Brev fra Norges Rederiforbund.) 
Ot.prp. 16, ref. O.tid. 142, Innst. O. 47, O.tid. 
371-409 (24.3.92), Besl. O. 59-66, L.tid. 36-42 
(9.4.92). Lov av 10. april 1992. 
(8 forslag i Odelstinget, hvorav 7 ikke bi
falt og l fra Johan C. Løken pva. H sendt 
Stortinget (ikke bifalt). l forslag fra finans-
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komiteen sendt Stortinget (bifalt). 10 for
slag i Lagtinget- ingen bifalt.) 
(Jf. Il, 9 og 10; IV, 3.) 

9. Endring i lov om merverdiavgift. (Gene
rell registreringsgrense i momsregisteret 
på kr 30 000. Registreringsgrense for vel
dedige og almennyttige institusjoner og 
organisasjoner på kr 70 000.) 
Ot.prp. 76, ref. O. tid. 566, Innst. O. 76, O. tid. 
759-760 (9.6.92), Besl. O. 102, L.tid. 63 
(15.6.92). Lov av 26. juni 1992. 
(Jf. sak 2 og Il, 3.) 

10. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Uttaks- og tomtebeskatning, over
gangsregler til skattelovens § 43 
annet ledd g, og til lov av 3. juli 1953 nr. 8 
om betinget skattefritak; Unntak fra de
ling av inntekten i aksjeselskaper med 
mange aktive aksjonærer; Identifikasjon i 
forhold til eierkravet ved deling av sel
skapsinntekt; Fradrag for tap og tapsav
setninger; Endring i overgangsreglene for 
ikke-børsnoterte aksjer med virkning for 
adgangen tl å kreve fradrag for tap; Skatte
messig behandling av aksjer og andeler 
ved utflytting; Beskatning av filialer som 
driver særskattepliktig virksomhet på. 
norsk sokkel; Renter ved for lite eller for 

mye innbetalt terminskatt; Skattefrihet 
for Norsk Tipping A/S og for tippegevin
ster; Skattefri ulempegodtgjørelse for 
norsk FN-personell i det tidligere Jugosla
via; Formuesverdsetting av 8MB-noterte 
aksjer og andeler i aksjefond; Diverse opp
rettinger.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 566, lnnst. O. 89, O. tid. 
901-918 (15.6.92), Besl. O. 115-124, L.tid. 69-
72 (19.6.92). Lov av 26. juni 1992. 
(10 forslag i Odelstinget, hvorav l om til
bakesending til komite av kap. 5 om tap
savsetninger- enstemmig bifalt, og l fra 
FrP sendt Stortinget (ikke bifalt). 2 forslag 
trukket. 3 forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak og Il, 13.) 

11. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Kap. 5 Fradrag for tap og tapsavset
ninger- Bloc-fondene.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 18. juni 
1992 fra Finans- og tolldepartementet 
vedr. anmodning om lovteknisk bistand. ) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 566, Innst. O. 96, O. tid. 
1006- 1008 (19.6.92), Besl. O. 131, L.tid. 74-
75 (22.6.92). Lov av 26. juni 1992. 
(2 forslag i Odelstinget og 2 forslag i Lag
tinget- ingen bifalt.) 

1992-93 
l. Budsjett-saker: 

L A. Stortingets skattevedtak for inntekts
året 1993, B. Fastsettelse av den kommu
nale og fylkeskommunale inntektsskattø
ren for inntektsåret 1993, C. Fellesskatt til 
Skattefordelingsfondet for 1993, E. En
dring av vedtak av 14. juni 1991 om fastset
telse av den kommunale og fylkeskommu
nale inntektsskattøren for inntektsåret 
1992, F. Endring av vedtak av 7. november 
1991 med tilleggsvedtak av 19. juni 1992 
om fellesskatt til Skattefordelingsfondet 
for inntektsåret 1992. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1990. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 769-939, 946-956 
(finansdebatt 2.11.-3.11.92). 
(19 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak og STATSBUDSJETTET I, 
32.) 

2. Tillegg til Stortingets skattevedtak for inn
tektsåret 1992 og endring av vedtak om 
fastsettelse av den kommunale og fylkes
kommunale skatteøre for inntektsårene 

1992 og 1993. (Skatt på renter av grunn
fondsbevis.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 1185, Bud
sjett-innst. S. l. Tillegg l, S.tid. 1716-1718 
(27 .11.92). 
( 4 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Kristin Halvorsen pva. SV 

oversendt fra Odelstinget 17.12.92: «Stor
tinget ber Regjeringen om å fremme for
slag til endringer i eiendomsskatten slik at 
eiendomsskatt ikke begrenses til bymessig 
strøk og slik at kommunestyrenes mulig
het til å skrive ut ny taksering utvides.» 
S.tid. 2253 (18.12.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

2. Kommuneøkonomien 1994 m.v. 
(Vedlegg: l. Hovedtabell over inntekter og 
utgifter. 2. Inntektsutviklingen i den en
kelte kommune og fylkeskommune. 3. Til
skudd til kommunesektoren 1993.4. Kost
nadsnøklene i inntektssystemet. Vedlegg 
til innst.: Svarbrev av 2.6.93 fra Kommu
nal- og arbeidsdepartementet til kommu-
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nal- og miljøvernkomiteen om grunnlaget 
for forslag til skattøre.) 
St.prp. 84, ref. S.tid. 3945, Innst. S. 224, 
S.tid. 4613- 4626 (16.6.93). 
(5 forslag ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Johan C. Løken pva. H og FrP 
oversendt fra Odelstinget 15. juni 1993: 
«Stortinget ber Regjeringen endre for
skrift av 10. november 1992 §§ 2 og 8 slik at 
de blir i samsvar med Stortingets forståel
se av §§57-59 i skatteloven av 18. august 
1911 nr. 8». 
S.tid. 4838 (18.6.93) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 8.) 

4. Forslag fra Eilef A. Meland pva. SV over
sendt fra Odelstinget 15. juni 1993: «Stor
tinget ber Regjeringen legge fram forslag 
om innføring av en ekstra arbeidsgiverav
gift på 3 pst. på inntekt av overtidsarbeid 
med virkning fra l. november 1993.» 
S.tid. 4838 (18.6.93) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 8.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om skatteregler 

for utgifter til ektefellers deltakelse på tje
nestereiser, S.tid. 1258-1259 (18.11.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget 1993 Lovendringer. 

(Endringer i beløpsgrenser for minstefra
drag, klassefradrag, særfradrag for alder 
m. v., fagforeningskontingent, foreldrefra
drag, skattytere med liten skattevne, ar
beidsreiser; beskatning av naturalytelser
«frynsegoder» og «gylne fallskjermer»; 
skattefritt sluttvederlag for AFP; presise
ring av skattelovens § 60; skattetrekk i ut
bytte til utenlandske aksjonærer; omtale 
av skattleggingen av særskattepliktige sel
skaper; omtale av omlegging av forvalt
ningsrutiner; redegjørelse om skatte- og 
avgiftsfritakene for den kongelige familie; 
skattemessig behandling av varelager i 
bokbransjen.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 32, O.tid. 
243-262 (2.12.92}, Besl. O. 30, 31, 32, 33, 
L.tid. 11-15 (8.12.92). Lov av 18. desember 
1992. 
(13 forslag i Odelstinget og 6 forslag i Lag
tinget ikke bifalt.) 
(Jf. sak 4.) 

2. Endringer i skatteloven m.fl. (Eiendoms
skattesatser og hjemmel for innføring av 
bunnfradrag for boliger, skattefri ettergi
velse av studielån for leger i utvalgte kom
muner, avskrivning av forretningsverdi 
(goodwill) ervervet ved arv eller gave, av
skrivningsgrunnlaget for ervervet forret
ningsverdi, sanksjoner i ligningsloven for 

utenlandsoppgaver, formuesansettelse av 
aksjer i utenlandske selskap, meldinger 
om RISK, overgangsregel for grunnfonds
bevis, opprettinger og endringer i skattelo
ven, skattebetalingsloven, folketrygdlo
ven, ligningsloven og selskapsskatteloven, 
skogavgiftsmidler ved eiendomsoverdra
gelser i skogbruket.) 
Ot.prp. 12, ref. O.tid. 164, Innst. O. 49, O.tid. 
345-363 (17 .12.92), Besl. O. 46-53, L. tid. 21-
25 (21.12.92), Besl. L. l, O.tid. 395 (11.1.93), 
Besl. O. 66, ref. L.tid. 29 (14.1.93). 
Lov av 8. januar 1993 og Lov av 5. februar 
1993. 
(5 forslag i Odelstinget l. gang, hvorav l 
fra Kristin Halvorsen sendt Stortinget (se 
Il, 1). 2 forslag i Lagtinget, hvorav l om 
bunnfradrag i eiendomsskatten for boliger 
bifalt. Lagtingsanmerkningen bifalt i 
Odelstinget.) 
(Jf. sak 5.) 

3. Endringer i skattereglene for deltakere i 
sameie, ansvarlig selskap, kommandittsel
skap m.v. (Regler ved overgang fra brutto
ligning til nettoligning.) 
{Vedlegg: Departementets utkast til for
skrift om overgangsregler for deltakere i 
ansvarlige selskaper, kommandittselska
per m.v. etter {selskapsskatteloven) § 9-3. 
Vedlegg til innst.: Brev av 2.12.92 fra Nor
ges Rederiforbund til finanskomiteen og 
svar av 8.12.92 fra finansministeren til ko
niteen på oversendt brev fra Norges Rede
riforbund.) 
Ot.prp. 17, ref. O.tid. 239, Innst. O. 48, O.tid. 
363-366 {17.12.92), Besl. O. 54, 55, 56, L.tid. 
25 (21.12.92). Lov av 8. januar 1993. 
(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget ik
ke bifalt.) 

4. Endringer i skatteloven m.fl. {Gjeninnfø
ring av en AMS-ordning og opphevelse av 
ASG-ordningen, inntekts- og fradragsfø
ring av gevinst- og tapskonto, inntektsfø
ring av negativ saldo og av gevinst ved rea
lisasjon av ikke- avskrivbare driftsmidler, 
skattefritak for Statens nærings- og di
striktsutviklingsfond og Verdipapirsen
tralen, enklere skatteregler for buskap, 
fastsettelse av inngangsverdi på aksjer er
vervet ved fondsemisjon, omtale av sam
ordning av bostedsbegrepet i folkeregis
terloven, omtale av gjennomgående RISK
regulering, skatteregler for livsforsikrings
selskapers aksjegevinst, skattleggingen av 
særskattepliktige selskaper, skattemessig 
behandling av varelager i bokbransjen, ar
veavgiftsgrunnlaget for ikke- børsnoterte 
aksjer, forskriftsverket for skatterefor
men, diverse forslag tatt opp under be
handlingen i komiteen.) 
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(Vedlegg: inntatt i innst.: Brev av 26.11. fra 
finansministeren med oversikt over arbei
det med forskriftsverket for skatterefor
men.) 
Ot.prp. 29, ref. O.tid. 302, Innst. O. 52, O.tid. 
385-392 (18.12 .92), Besl. O. 60-65, L .tid. 26-
27 (21.12 .92). Lov av 8. januar 1993. 
(7 forslag i Odelstinget - ingen bifalt.) 

5. Endringer i skatteloven. (Kap. 2.3. Periodi
sering ved realisasjon av egenutviklet for
retningsverdi.) 
Ot.prp. 12, ref. O.tid. 164, Innst. O. 52, O. tid. 
385-392 (18.12.92), Besl. O. 60, 64, L.tid. 27 
(21.12 .92). Lov av 8. januar 1993. 

6. Gevinstbeskatning for inntektsåret 1992 av 
børsnoterte aksjer som eies av livsforsik
ringsselskaper. 
Ot.prp. 37, ref. O. tid. 412, Innst. O. 65, O. tid. 
462-467 (25.2.93), Besl. O. 16, L.tid. 36 
(10.3.93). Lov av 26. mars 1993. 
(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget- ik
ke bifalt.) 
(Jf. sak 4.) 

7. Endringer i skatteloven m.fl. (Gevinstbe
skatning ved salg av forretningsverdi - go
odwill; skatte begrensning for pensjonister 
ved individuell beskatning av borettsha
vere; arveavgiftsloven - forsikringsbeløp 
utbetalt ved dødsfall, kapitaliseringspro
senten; ligningsloven; folkeregisterloven.) 
Ot.prp. 43, ref. O.tid. 491, Innst. O. 76, O.tid. 
543-549 (20.4.93), Besl. O. 83, 84, 85, 86, 

L . tid. 55 (27 .4.93). Besl. L. 2, O. tid. 642 
(4.5.93), Besl. O. 94, ref. L.tid. 60 (11.5.93). 
Lov av 21. mai 1993 og Lov av 28. mai 1993. 
(2 forslag til vedtak fra finanskomiteen 
vedr. goodwill ikke bifalt. l forslag i Lag
tinget fra H, FrP, KrF og Sp om goodwill 
bifalt. (Lagtingsanmerkning.) Anmerknin
gen bifalt i Odelstinget.) 

8. Endringer i skatteloven m.fl. (AFP-pensjo
nister- justeringer av skatte begrensnings
regelen og sluttvederlag; skattefri ulempe
godtgjøring for FN-personell i Somalia; 
summarisk fellesoppgjør fra arbeidsgiver; 
innberetningsregler for forsikringsselska
per; ekstra arbeidsgiveravgift på særlig 
høye lønninger; beskatning av buskap.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 4.6.93 fra sti
pendiat Jens Petter Berg, Institutt for 
rettsinformatikk, til finanskomiteen. 2. 
Svarbrev av 10.6.93 fra Finansdepartemen
tet til finanskomiteen v/Johan C. Løken.) 
Ot.prp. 100, ref. O.tid. 706-707 , Innst. O. 
142, O.tid. 1035-1044 (15.6 .93), Besl. O. 150-
154, L.tid. 86-89 (18.6 .93). Lov av 18. juni 
1993. 
(9 forslag i Odelstinget, hvorav 2 sendt 
Stortinget (ikke bifalt): l fra H og FrP og l 
fra SV. Øvrige ikke bifalt. 5 forslag i Lag
tinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 3 og 4; STATSBUDSJETTET I, 35 
og Il, 8.) 
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SKOGBRUK 

Omfatter bl.a.: Direktoratet for statens skoger, Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, Norsk 
institutt for skogforskning, skogbruksloven, skogbven, skogreising, skogsveger, Statens Trelast
bruk, Statskog SF. 
Se også: JORDBRUK, LANDBRUK, NATURSKADER 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 654-696 
(21.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1102 4102 Landbruksetatene 
1136 4136 Norsk institutt for skogforskning 

m.m. 
1142 4142 Skogreising, skogkultur, skogsve

germ.m. 
1146 4146 Norsk institutt for jord- og skog-

kartlegging 
2470 5470 Statsskogene 
(2 forslag fra Sigbjøm Ravnåsen pva. H, 
KrF og Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Oppland fylkeskommune sender brev da

tert 9. april 1990 med uttalelse om bar
skogvern. 
Ref. S.tid. 3299 (26.4.90), og vedlagt proto
kollen. 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Landbruksdepartementets forvalt
ning av statens eierinteresser i Stattre AlS, 
A/S Vaksdal Mølle og Statens Landbruks
bank i 1988. 

Ref. S.tid. 2037, Innst. S. 154, S.tid. 3462 
(15.5.90). 

3. Direktoratet for statens skogers virksom
het i året 1988. Utflytting av hovedkonto
ret. (Lokalisering til Namsos.) 
St.meld. 45, ref. S.tid. 3339, Innst. S. 205, 
S .tid. 3878-3902 (5.6.90). 
(3 forslag om lokalisering av hovedkonto
ret til henholdsvis Mosjøen, Oslo og Elve
rum- ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Johan C. Løken om skogplan

tingsstrategi mot drivhuseffekten, S.tid. 
2317-2318 (7 .2.90). 

2. Sp.spm. fra Asa Solberg Iversen om hvor
vidt forslaget om barskogvern vil komme 
opp i Stortinget, S.tid. 2785-2786 (28.3.90). 

3. Sp.spm. fra Gunhild Øyangen om opplæ
ringstilbud for skogsdrift i bratt terreng i 
Selbu kan få vilkår som en landslinje, 
S.tid. 3555-3556 (16.5.90). 

4. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om statsstøtte 
til kabeldrift av skog i utilgjengelige lier, 
hvor en stor del av landets «urskog» ligger, 
er i samsvar med en bærekraftig utvikling, 
S.tid. 3704-3705 (30.5.90). 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1101-1144 
(3.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1102 4102 Landbruksetatene 
1136 4136 Norsk institutt for skogforskning 

m.m. 
1142 4142 Skogreising, skogkultur, skogsve

germ.m. 

1146 4146 Norsk institutt for jord- og skog
kartlegging 

2470 5470 Statsskogene 

Il. Alminnelige saker: 
l. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 

med Landbruksdepartementets forvalt
ning av statens eierinteresser i Stattre AlS, 
AlS Vaksdal Mølle og Statens Landbr..tks
bank i 1989. 
Ref. S.tid. 1192, Innst. S. 124, S.tid. 3166 
(3.5.91). 
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2. Direktoratet for statens skogers virksom
het i året 1989. St.meld. 54, ref. S.tid. 4589 
(30.9.91), og vedtatt ikke behandlet av det
te Storting. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Holten om hvor langt de

partementet har kommet i vurdering av 
utflytting fra Oslo av statlige hovedadmi
nistrasjoner knyttet til primærnæringer, 
S.tid. 81-82 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om 

flytting av Statens skoger til Namsos, 
S.tid. 536-537 (14.11.90). 

3. Sp.spm. fra Per Aunet, framsatt av Mag
nar Sortåsløkken om Direktoratet for sta
tens skogers retningslinjer for mekanise
ring, som innebærer halvering av antall 
skogsarbeidere, S.tid. 3087-3088 (24.4.91). 

4. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken, fram
satt av Per Aunet om Stora Skogs fabrikk i 
Sverige som vil stanse tømmerfløtingen i 
Trysilelva og overføre tømmertransporten 
til vei, S.tid. 3458-3459 (29.5.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 791-842 
(18.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1102 4102 Landbruksetatene 
1136 4136 Norsk institutt for skogforskning 

m.m. 
1142 4142 Skogreising, skogkultur, skogsve

germ.m. 
1146 4146 Norsk institutt for jord- og skog

kartlegging 
2470 5470 Direktoratet for statens skoger 

U. Alminnelige saker: 
l. Direktoratet for statens skogers virksom

het i året 1989. 
St.meld. 54 (1990-91), ref. S.tid. 32, lnnst. S. 
15, S.tid. 842 (18.11.91). 

2. Direktoratet for statens skogers virksom
het i året 1990. 
St.meld. 34, ref. S.tid. 2758, Innst. S. 129, 
S.tid. 3312- 3313 (10.4.92). 

3. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for 
1992 innen Landbruksdepartementets 
budsjettområde - om orkanskadene på 
Vestlandet og i Trøndelag m.v. 
St.prp. 58, ref. S.tid. 2758, lnnst. S. 139, 
S.tid. 3313- 3323 (10.4.92). 
(2 forslag fra Inger Dag Steen pva. SV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

4. Omorganisering av Direktoratet for sta
tens skoger. (Statsforetak under navnet 
Statskog SF.) 
St.prp. 52, ref. S.tid. 2701, Innst. S . 158, 
S.tid. 3558- 3570 (14.5.92). 
(3 forslag, hvorav 2 ikke bifalt og l fra In-

ger Dag Steen pva. SV og Sp sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT!.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om Statens Sko

gar sitt kjøp av større skogsareal, som 
Grinder Veltseterskog i Grue, S.tid. 2128-
2129 (15.1.92). 

2. Sp.spm. fra Syver Berge, framsatt av Ed
vard Grimstad om sterk reduksjon i skog
tilveksten på grunn av forureining av 
jordsmonnet, S.tid. 2774-2776 (11.3.92). 

3. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om konse
sjonssak om kjøp av skogeiendom i Åsnes 
kommune, S.tid. 3079-3080 (1.4.92). 
(Jf. sak 4.) 

4. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om omgjø
ring av Landbruksdepartementets vedtak 
vedrørende skogkjøp i Asnes kommune, 
S.tid. 3356 (29.4.92). 
(Jf. sak 3.) 

5. Sp.spm. fra Syver Berge om forskrift om 
planlegging og godkjenning av skogsve
gar, og om landbruksnemnda/skogbruks
sjefen sin tilsynsplikt, S .tid. 3537 (13.5.92). 

IV. Lovsaker: 
l. A) Lov om bygdealmenninger. B) Lov om 

skogsdrift m.v. i statsalmenningene. C) 
Lov om opphevelse av og endringer i gjel
dende lovgivning om almenninger m.v. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1985: 32 Revisjon 
av almenningslovgivningen. Leder Ola 
Rygg.) 
Ot.prp. 37, ref. O.tid. 299, Innst. O. 67, O. tid. 
579-611 (2.6.92), Besl. O. 89,90,91, L.tid. 59-
61 (11.6.92). Lov av 19. juni 1992. (5 forslag i 
Odelstinget og 5 i Lagtinget - ingen bifalt.) 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1132-1167 
(16.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1102 4102 Landbruksetatene 
1136 4136 Norsk institutt for skogforskning 

m.m. 
1142 4142 Skogreising, skogkultur, skogsve-

germ.m. 
1146 4146 Norsk institutt for jord- og skog-

kartlegging 
4160 Avslutning av Direktoratet for sta-

tens skoger 
1161 4161 Statskog SF 

Il. Alminnelige saker: 
l. Salg av aksjer i Kirkenes Trelast AlS med 

tilhørende salgsopplegg. 
St.prp. 28, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 70, 
S.tid. 2146- 2148 (11.12 .92). 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Direktoratet for statens skogers virksom
het i året 1991. 
St.meld. 12, ref. S.tid. 2029, Innst. S. 94, 
S.tid. 2852- 2855 (23 .2.93). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om Statens sko

gers kjøp av skogeigedom i Snåsa, der lo
kale myndigheiter rår til at eigedomen 
vert nytta for eksisterande gardsbruk, 
S.tid. 692-693 (28.10.92). 

2. Sp.spm. fra Terje Nyberget om salg av For
svarets eiendom Harkinn i Balsfjord til 
Erling Harkinn i stedet for til Statens sko
ger, S.tid. 1563-1564 (25.11.92). 

3. Sp.spm. fra Syver Berge om det er gjeve 
løfte som gjev leiinga i Kirkenes Trelast 

AlS fortrinnsrett for kjøp av aksjer i Kirke
nes Trelast A/S, S.tid. 2677-2679 (10.2.93). 

4. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om å stille 
konsesjonsvilkår til Borregaard NEA AS 
etter jordlovens § 6 ved kjøp av aksjer i AS 
Børresen (Buskerud), av hensyn til lokale 
grunneiere, S .tid. 3312-3313 (21.4.93). 

5. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om at Gunnar Gundersen får kjøpe Gjuv
berget Skog i Asnes, på tross av fylkesland
brukskontorets råd om å bruke statens 
forkjøpsrett til fordel for mindre skogeie
re, S.tid. 3314-3315 (21.4.93). 

6. Sp.spm. fra Syver Berge om å klargjere om 
ordinær skogsdrift kan drivast på areala 
som ikkje er med i barskogverneplanen, 
S.tid. 3721 (12.5.93). 

7. Sp.spm. fra Syver Berge om erstatning til 
skogeigarar for kvalitetsforringing og 
tømmerprisnedgang etter orkanskadar, 
S.tid. 3980-3981 (26.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l . Forslag fra Carl I. Hagen om å oppheve lov 

av 19. desember 1986 nr. 76 om måling av 
skogsvirke. 
Dok. 8:4, ref. O.tid. 164, Innst. O. 39, O.tid. 
277-278 (11.12.92) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i lov 21. mai 1965 om skogbruk 
og skogvern, og opphevelse av lov 19. de
sember 1986 nr. 76 om måling av skogsvir
ke. (Innarbeiding av bestemmelse om må
leplikt i skogbruksloven.) 
Ot.prp. 80, ref. O. tid. 645, Innst. O. 95, O. tid. 
773-774 (27.5.93), Besl. O. 119, L.tid. 72 
(3 .6 .93). Lov av 11. juni 1993. 
(Jf. forrige sak.) 
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SOSIAL VESEN 

Omfatter bl.a.: Frivillighetssentraler, krisesentre, løsgjengerloven, prostitusjon, Rikstrygdever
ket, sosialhjelp, sosialkontorer, sosialomsorgsloven. 
Se også: ALKOHOL, BARNETRYGD, ELDREOMSORG, FOLKETRYGD, FORSIKRING, 
NARKOTIKA, TRYGDER 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1261-1360 
(5.12.89). 
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 administrasjonsutgif

ter 
2691 Diverse overføringer m.v. 
2710 Tilskudd til helse- og sosialtjenes

ten i fylkeskommunene 
2760 Rammetilskudd til helse- og sosial

tjenesten i kommunene 
(2 forslag fra Thea Knutzen pva. H, FrP, 
KrF og Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol

ketrygden for 1989 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. (Kap. 640, til
skudd til Oslo kommunes arbeid med si
gøynere.) 
St. prp. 37, ref. S.tid. 967, lnnst. S. 45, S .tid. 
1361- 1362 (5.12.89). 

2. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1989. (Omgrupperinger- Oversikt over til
leggsbevilgninger vedtatt i løpet av året, 
og over folketrygdens utgifter og inntek
ter. Økt inntektsunderskudd.) 
St. prp. 38, ref. S.tid. 967, Innst. S . 50, S.tid. 
1362-1363 (5.12.89). 

3. Røst kommune sender skriv datert 7. fe-

bruar 1990 vedrørende sosialmedisinske 
følger av fiskerikrisen i Nord-Norge. 
Ref. S.tid. 2435 (15.2.90), og vedlagt proto
kollen. 

4. Interp. fra Tora Aasland Houg om å be
grense innflytelsen av voldsporno gjen
nom blader og vold og øke respekten for 
menneskeverdet. 
S.tid. 2619-2637 (15.3.90). 
(2 forslag henholdsvis fra Tora Aasland 
Houg og fra Gunnar Prestegaard, Aud-In
ger Aure og Leiv Blakset pva. KrF og Sp 
-begge sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

5. Endring av bevilgningen under kap. 2760 
Rammetilskudd til helse- og sosialtjenes
ten i kommunene i statsbudsjettet for 
1990. (300 mill. kroner til styrking av eldre
omsorgen.) 
St.prp. 72, ref. S.tid. 2659, Innst. S. 129, 
S.tid. 2984-3017 (5.4.90). 
(3 forslag ikke bifalt. Komiteens innst. om 
til sammen l. milliard kroner bifaltes med 
68 mot 40 stemmer.) 

6. Interp . fra Sverre Mauritzen om å effekti
visere tiltak overfor den enkelte arbeidsle
dige ved bedre å samordne innsatsen fra 
sosialkontorene, arbeidsmarkedsetaten og 
trygdeetaten. 
S.tid. 3434-3445 (10 .5.90). (l fra Sverre Mau
ritzen sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Svein Alsaker om reduksjon 

av midler og bemanning ved forsøkspro
sjektet «Bedre bruk av sosialhjelpsmidle
ne» i Bergen, S.tid. 974-975 (29.11.89). 

2. Sp.spm. fra Marit Nybakk om å redusere 
ventetiden for arbeidsledige ved sosialkon
torene i Oslo og Akershus, S. tid. 2152-2153 
(24.1.90). 
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3. Sp.spm. fra Steinar Maribo om offentlig 
støtte til Foreningen for voldsofre, S.tid. 
2580-2581 (14.3.90). 

4. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om tilbake
trekking av tilskudd til Kirkens Bymisjons 
natthjem for prostituerte, S.tid. 2934-2935 
(4.4.90). 

5. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om opp
bygging av egne tilbud for pdrørende til 
alkoholmisbrukere, S.tid. 3189- 3190 
(25.4.90). 

6. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om bydelen 
Gamle Oslo som har l 000 ubehandlede 
søknader om sosialhjelp, S.tid. 3696- 3698 
(30.5.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Tilbaketrekning av Ot.prp. nr. 8 (1989-90) 

om lov om sosiale tjenester m.v. (sosiallo
ven). 

Ot.meld. 3, ref. O.tid. 5, Innst. O. l, O.tid. 6 
(23.11.89). 
(Jf. Ot.prp. 60 for 1988-89.) 

2. Tilbaketrekning av Ot.prp. nr. 9 (1989-90) 
om endring i lov 5. juni 1964 nr. 2 om sosial 
omsorg. (Begrensning av sosialhjelp til 
personer som oppholder seg ulovlig i ri
ket.) 
Ot.meld. 4, ref. O.tid. 5, Innst. O. 2, O.tid. 6 
(23.ll.S9). 
(Jf. forrige sak og neste sak.) 

~ . Endring i lov 5. juni 1964 nr. 2 om sosial 
omsorg. (Hjemmel for begrensning av sosi
alhjelp til personer som ikke har lovlig 
opphold i riket.) 
Ot.prp. 26, ref. O.tid. 62, lnnst. O. 20, O.tid. 
70-73 (8.2.90), Besl. O. 25, L .tid. 10 (15.2.90). 
Lov av 9. mars 1990. 
(Jf. forrige sak.) 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S . tid. 12 77-1356 
(6.12.90). 
Budsjett-kap.: 

603 Utredningsvirksomhet, veiledning 
og forsøksvirksomhet 

604 Frivillige organisasjoner 
622 Rusmiddeldirektoratet 
640 Tilskudd til sosial omsorg 
641 Forsøksvirksomhet, opplysnings

virksomhet m.v. i sosialsektoren 
760 Fylkeskommunenes helse- og sosi

altjeneste 
761 Kommunenes helse- og sosialtjenes

te 
2600 Trygdeetaten 
2604 Refusjon for administrasjonsutgif-

ter 
2691 Diverse overføringer m.v. 
(l forslag fra H, FrP, KrF og Sp, og l for
slag fra FrP, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. frå Børre Rønningen om å redusere 

den sosiale, psykiske og økonomiske be
lastninga for dei arbeidsledige, S. tid. 48-
64 (9.10.90). 
(l forslag fra Børre Rønningen pva. SV- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. FOLKETRYGD Il, 6 og IV, 3.) 

2. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 

Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1990. (Omgrupperinger- Oversikt over til
leggsbevilgninger vedtatt i løpet av året, 
og over Folketrygdens utgifter og inntek
ter. Økt inntektsunderskudd.) 
St. prp. 25, ref. S.tid. 770, Innst. S. 51, S.tid. 
1356-1357 (6.12.90). 

3. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol
ketrygden for 1990 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. (Nedsatt til
skudd til Oslo kommunes arbeid med si
gøynere, utviklingsprogram for sosialkon
torene.) 
(Vedlegg: Utkast til avtale om overdragel
se av Glittre sanatorium fra Staten til 
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesy
ke.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 770, Innst. S. 52, S.tid. 
1358-1359 (6 .12 .90). 

4. Forslag fra Pål Atle Skjervengen pva. FrP 
oversendt fra Odelstinget 30. april 1991: 
«Stortinget ber Regjeringen fremme for
slag som tar sikte på å overføre ansvaret 
for utbetalinger etter lov om sosial omsorg 
fra kommunene til staten.» 
S.tid. 3251-3253 (7 .5.91). (Forslaget ble ikke 
bifalt.) 
(Jf. FOLKETRYGD IV, sak 3.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anders Aune om initiativ til 

tiltak for voldsofres etterlatte ~ som i dag 
faller utenfor eksisterende hjelpeapparat. 
(Trukket tilbake), S.tid. 69 (10.10.90). 
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2. Sp.spm. fra Kari Helliesen om årsaken til 
reduksjon av statstilskuddet til krisesen
trene, S.tid. 84-85 (10.10.90). 

3. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om ordninger 
med permanent statlig støtte til støttesen
tre mot incest, S.tid. 2032 (9.1.91). 

4. Sp.spm. fra Jon Lilletun om eventuell ned
leggelse av rehabiliteringssentre for rus
middelmisbrukere, S.tid. 2070-2071 
(16.1.91). 

5. Sp.spm. fra Terje Nyberget om initiativ til 
at regelverket for sosial omsorg bedre til
passes muligheter for forebyggende hjel
petiltak, S.tid. 2241-2242 (6.2.91). 

6. Sp.spm. fra Marie Brenden om å hindre at 
Rikstrygdeverkets datakjøp går til utlan
det, S.tid. 2594- 2595 (6.3.91). 

7. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om sikring 
av åpningstid og tilgjengelighet ved Oslo 
kommunes sosialkontorer, S. tid. 2599 
(6.3.91). 

8. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om hvor
vidt hver enkelt kommune skal avgjøre 
om barnetrygden skal medregnes som 
grunnlag for beregning av sosialhjelp, 
S.tid. 2777-2778 (20.3.91). 

9. Sp.spm. fra Svein Alsaker om tiltak for å 
stanse fordekt bordellvirksomhet i Oslo, 
S.tid. 3368-3369 (15.5.91). 

10. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om betre 
ordningar for statlege og kommunale til
skot til krisesentra, S.tid. 3718-3719 
(5.6.91). 

IV. Lovsaker: 
L Endringer i lov 5. juni 1964 nr. 2om sosial 

omsorg og i lov 17. juni 1953 nr. 14om bar
nevern. (Integrering av flyktninger og per
soner med oppholdstillatelse på humani
tært grunnlag - endret finansieringsord
ning.) 
Ot.prp. 19, ref. O. tid. 218, Innst. O. 23, O. tid. 
228-230 (7 .2.91), Besl. O. 28, L. tid. 13 
(21.2.91). Lov av l. mars 1991. 
(Jf. INNVANDRERE I, l og Il, L) 

2. Endringer i lov av 19. november 1982 nr. 66 
om helsetjenesten i kommunene og lov av 
5. juni 1964 nr. 2 om sosial omsorg. (Egen
betaling for hjemmesykepleie, hjemme
hjelp og korttidsopphold ved institusjon.) 
Ot.prp. 24, ref. O. tid. 301, Innst. O. 40, O. tid. 
363-379 (29.4.91), Besl. O. 46, L.tid. 21 
(7.5.91). Lov av 3L mai 1991. 
(l forslag i Lagtinget- ikke bifalt.) 

3. Endringer i lov 5. juni 1964 nr. 2om sosial 
omsorg (bolig med heldøgns omsorgstje
neste). 
Ot.prp. 37, ref. O. tid. 346, Innst. O. 53, O.tid. 
506 (4.6.91), Besl. O. 65, L.tid. 27 (13.6.91). 
Lov av 20. juni 199L 

4. Forslag fra John G. Bernander og Thea 
Knutzen om lov om endring i lov av 5. juni 
1964 nr. 2om sosial omsorg. Hjemmel til å 
stille vilkår om arbeidsytelse. 
Dok. 8:31, ref. O. tid. 343, Innst. O. 73 (ikke
beh.), O. tid. 645 (13.6.91). 

5. Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialloven). 
Ot.prp. 29, ref. O. tid. 345, Innst. O. 74 (ikke
beh.}, O. tid. 645 (13.6.91). 

1991-92 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1459-1520 
(2.12.91). 
Budsjett-kap.: 

603 Utredningsvirksomhet, veiledning 
og forsøksvirksomhet 

604 Frivillige organisasjoner 
622 Rusmiddeldirektoratet 
640 Tilskudd til sosial omsorg 
641 Forsøksvirksomhet, opplysnings

virksomhet m.v. i sosialsektoren 
760 Fylkeskommunenes helse- og sosi

altjeneste 
761 Kommunenes helse- og sosialtjenes

te 
2600 Trygdeetaten 

37 

2604 Refusjon for administrasjonsutgif
ter 

2691 Diverse overføringer m.v. 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Thea Knutzen pva. H, FrP, KrF 

og Sp oversendt fra Odelstinget 14. no
vember 1991: «Stortinget ber Regjeringen 
fremme forslag om endring i lov om lig
ningsforvaltning som åpner adgang for at 
sosialtjenesten kan innhente opplysninger 
om sosialklienters økonomi og arbeidsfor
hold der dette anses nødvendig.» 
S.tid. 924 (19.1L91) og bifalt med 46 mot 45 
stemmer. 
(Jf. IV, sak L) 

2. Forslag fra Marie Lovise Widnes pva. SV 
oversendt fra Odelstinget 14. november 
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1991: «Det henstilles til Regjeringen å ut
rede hvilke konsekvenser det vil få å gi en 
generell rett til arbeidsledighetstrygd til 
arbeidsløse som ikke har opparbeidet seg 
rettigheter til slik trygd, og som i dag be
laster kommunenes sosialbudsjett.» 
S.tid. 924-925 (19.11.91) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 
(Jf. IV, sak l.) 

3. Forslag fra Marie Lovise Widnes pva. SV 
oversendt fra Odelstinget 14. november 
1991: «Det henstilles til Regjeringen å ut
rede hvilke økonomiske konsekvenser bort
fall av egenandeler for kommunale helse
og sosialtjenester vil måtte få for de statli
ge overføringene.» 
S .tid. 925 (19.11.91) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(Jf .. IV, sak 1.) 

4. Endringer i statsbudsjettet for 1991 under 
enkelte kapitler under Sosialdepartemen
tet m.v. (Kap. 641, Styrking av Sosialkon
torene.) 
St.prp. 29, ref. S .tid. 846, Innst. S. 62, S.tid. 
1833- 1836 (12.12.91). 

5. Endringer i bevilgninger under program
områdene 29. Sosiale formål, 30. Helsevern 
og 33. Arbeidsliv i statsbudsjettet for ter
minen 1991. (Omgrupperinger - oversikt 
over tilleggsbevilgninger vedtatt i løpet av 
året, og over Folketrygdens utgifter og 
inntekter.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 846, Innst. S. 63, S.tid. 
1836- 1840 (12.12.91). 

6. Interp. fra Kjellbjørg Lunde om velstand
sutviklinga og dårlegare levekår for ein
skilde grupper i samfunnet. 
S.tid. 3442-3459 (5 .5.92). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om arbeidskon

torer som har flere måneders ventetid for 
utbetaling av arbeidsledighetstrygd, S.tid. 
1953-1954 (18.12.91). 

2. Sp.spm. fra Borghild Røyseland, framsatt 
av Solveig Sollie om tiltak for å hjelpe 
barn av foreldre med alkoholproblemer, 
S.tid. 2142-2143 (15.1.92). 

3. Sp.spm. fra Svein Alsaker om politiets til
tak for å stoppe bordellvirksomheten i Os
lo, S .tid. 2454-2455 (12.2.92). 

4. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om utde
ling av matlapper i stedet for kontanter til 

hjelpetrengende ved Grønland helse- og 
sosialsenter i Oslo, S.tid. 2469 (12.2.92). 

5. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om kon
krete tiltak for å hindre ytterligere oppløs
ning av velferdssamfunnet, S.tid. 2469-
2471 (12.2.92). 

6. Sp.spm. fra Knut Hanselmann om opp
holdstillatelse for flyktningefamilier i 
Moss etter uriktig tilegnelse av sosialhjelp, 
S.tid. 2612 (19.2.92). (Jf. sakene 7 og 9.) 

7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tiltak 
for å hindre uriktig utbetaling av sosial
hjelp til flyktninger og asylsøkere, S.tid. 
2630-2631 (19.2.92). 
(Jf. sakene 6 og 9.) 

8 . Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om 
fremtidig endring av sosialkontorenes opp
gaver og struktur, S.tid. 2718-2719 
(26.2.92). 

9. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tiltak 
for å redusere asylsøkeres muligheter til 
urettmessig tilegnelse av trygdemidler, 
S.tid. 2941-2942 (25.3.92). 
(Jf. sakene 6 og 7 .) 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialloven). 

(Vedlegg: Jf. NOU 1985: 18 Lov om sosiale 
tjenester. Leder Jan Skåre. NOU 1986: 4 
Samordning i helse- og sosialtjenesten. 
Leder Bjame Jensen. NOU 1990: 16 Øko
nomisk sosialhjelp. Leder Liv Telle.) 
Ot.prp. 29 (1990-91), ref. O.tid. 345 (1990-
91), Innst. O. 9, O.tid. 49-115 (14.11.91), 
Besl. O. 6, L.tid. 7-8 (19.11.91), Besl. L. l, 
O.tid. 140 (25 .11.91), Besl. O. 12, ref. L.tid. 
12 (28 .11.92). Lov av 13. desember 1991. 
(46 forslag i Ot. l. gang, herav l fra H, KrF, 
Sp og FrP om vilkår for sosialhjelp bifalt, 
3 sendt Stortinget. 5 forslag i Lt., hvorav l 
fra A og FrP bifalt (lagtingsanmerkning). 
Anmerkningen bifalt ved 2. gangs behand
ling i Ot.) 
(Jf. neste sak og Il, sakene l, 2 og 3.) 

2. Forslag fra John G. Bemander og Thea 
Knutzen om lov om endring i lov av 5. juni 
1964 nr. 2 om sosial omsorg. Hjemmel til å 
stille vilkår om arbeidsytelse. 
Dok. 8:31 (1990-91), ref. O. tid. 343 (1990-91), 
Innst. O. 6, O.tid. 49-92, 115 (14.11.91) og 
vedlagt protokollen. 
(Forslaget ble behandlet i samband med 
ny sosiallov og bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1722-1780 
(30.11.92). 
Budsjett-kap.: 

603 Utredningsvirksomhet, veiledning 
og forsøksvirksomhet 

604 Frivillighetssentraler 
610 Rusmiddeldirektoratet 
650 Tilskudd til sosial omsorg 
651 Forsøksvirksomhet, opplysnings

virksomhet m.v. i sosialsektoren 
760 Fylkeskommunenes helse- og sosi

altjeneste 
761 Kommunenes helse- og sosialtjenes

te 
2600 Trygdeetaten 
2604 Refusjon for administrasjonsutgif-

ter 
2691 Diverse overføringer m.v. 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger under program

områdene 29. Sosiale formål og 30. Helse
vern på statsbudsjettet for 1992. (Omgrup
peringer- oversikt over tilleggsbevilgnin
ger vedtatt i løpet av året, og over Folke
trygdens utgifter og inntekter.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 44, 
S.tid. 1780- 1782 (30.11.92). 

2. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol
ketrygden for 1992 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. (Kap. 640 Til
skudd til sosial omsorg og kap. 760 Fylkes
kommunenes helse- og sosialtjeneste.) 

St.prp. 22, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 45, 
S.tid. 1782-1783 (30.11.92). 

3.Tiltak for rusmiddelmisbrukere. (Erfarin
gene med regionalisering av alkoholinsti
tusjonene, prøvefylkeprosjektene og 
handlingsplanen mot stoffmisbruk, fram
tidig organisering av behandlings- og hjel
petilbud.) 
St.meld. 69 (1991-92), ref. S.tid. 4484 (1991-
92), lnnst. S. 122, S.tid. 3371-3399 (26.4.93). 
(l forslag fra John Alvheim pva. FrP sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT I. 2 forslag ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om det er dek

ning i lovverket for å gi sosiallån til dek
ning av narkotikagjeld, S.tid. 2435-2436 
(20.1.93). 

2. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om å ut
arbeide veiledende retningslinjer om stø
nadsnivået i sosialhjelpsutbetalingene, 
S.tid. 2586-2587 (3.2.93). 

3. Sp.spm. fra Karin Lian om praksis ved 
bruk av barnzvernloven i sosiale saker i 
Furuset bydel i Oslo, S. tid. 2888-2889 
(24.2.93). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å hindre 
urettmessig tilegnelse av sosialhjelp, i lys 
av forhold vedrørende innvandrermiljøer i 
Moss, S.tid. 2945-2946 (10.3.93). 

5. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om den 
lange handsamingstida ved dei statlege 
fylkesnemndene for sosialsaker, i strid 
med tidsfristane i barnevernlova, S. tid. 
3442-3443 (28.4.93). 
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SPESIALSKOLER 

Se også: GRUNNSKOLE, LÆREMIDLER, LÆRERE, UTD~"'lNING, VIDEREGÅENDE SKO
LER, VOKSENOPPLÆRING 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 
(Særskilt vedlegg: til St.prp. l for Kirke
og undervisningsdepartementet: Hand
lingsplan. Framtidig organisering av spe
sialpedagogiske tiltak og tjenester.) 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7 .12 .89). 
Budsjett-kap.: 

233 3233 Statens grunnskoler for spesialun
dervisning 

243 3243 Statens videregdende skoler for 
spesialundervisning 

263 Kompetansesentra for spesialun
dervisning 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om ut

settelse av stortingsmelding om organise
ring av spesialundervisningen, S.tid. 3554-
3555 (16.5.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utdannings- og forsk
ningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1699-1796 
(13.12 .90). 
Budsjett-kap.: 

209 3209 Andre rdd og sekretariater 
223 3223 Statens grunnskoler for spesialun

dervisning 
233 3233 State-ns videregående skoler for 

spesialundervisn ing 
243 Kompetansesentra for spesialun

dervisning 

Il. Alminnelige saker: 
l. Opplæring av barn, unge og voksne med 

særskilte behov. (Elever med adferds- og 
lærevansker; syns- og hørselshemmede.) 
(Vedlegg: l . Sammenfatning av synspunk
ter på framtidig organisering av spesialpe
dagogiske tiltak og tjenester. 2. Ansvar for 
omsorg og behandling av bam, unge og 

voksne. 3. Intensjonsplan for statens peda
gogiske senter i Hordaland. 4. Litteratur.) 
St.meld. 54 (1989-90), ref. S .tid. 3914 (1989-
90), Innst. S. 160, S .tid. 3609-3656 (3.6.91). 
(5 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Tillegg til St.meld. nr 54 (1989-90) om opp
læring av barn, unge og voksne med sær
skilte behov. (Elever med adferds- og lære
vansker; syns- og hørselshemmede.) 
(Vedlegg: Litteratur.) St.meld. 35, ref. 
S .tid. 2786, Innst. S . 160, S.tid. 3609-3656 
(3 .6.91). 
(5 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om endringer 

innen Prosjekt S , som arbeider med omor
ganisering av statens skoler for spesialun
dervisning. (Trukket tilbake), S.tid. 2603 
(6 .3.91). 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forsknings departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
Budsjett-kap.: 

243 3243 Kompetansesentra for spesialun
dervisning 

O. Alminnelige saker: 
l. Endring i bevilgningen på kap. 243 for 

budsjetterminen 1992 under Kirke-, ut
dannings- og forskningsdepartementets 
ansvarsområde. (Kompetansesentra for 
spesialundervisning.) 
(Vedlegg: Notat til regjeringskonferanse 
fra Kirke-, utdannings- og forskningsmini
steren l. september 1992.) 
St. prp. 127, ref. S.tid. 4484, Innst. S. 249, og 
ikke behandlet av dette Storting. 

m. SpørsmAl: 
l. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om overfø

ringer av statlige spesialskoler og utvik
ling av kompetansesenter og oppbygging 
av PP-tjenesten, S.tid. 2477-2478 (12.2.92). 

2. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om styrking av 
den sosialpedagogiske innsats og kompe
tanseoppbygging ved omorganiseringen 
av statlige spesialskoler til kompetanse
sentre, S.tid. 2633-2634 (19.2.92). 

3. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om avvik
lingsplan for Elvemo skole i Troms og vide
reføring av deler av den spesial pedagogis
ke kompetansen, S.tid. 2642-2643 (19.2.92). 

4. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om relevant vi
dereutdanningstilbud for sosialpedagoger 
som arbeider med marginale grupper, 
S.tid. 2706-2707 (26.2.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepa rtementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1842-1932 
(3.12.92). 
Budsjett-kap.: 

243 3243 Kompetansesentra for spesialun
dervisning 

O. Alminnelige saker: 
l. Endring i bevilgningen på kapittel 0243 

for budsjetterminen 1992 under Kirke-, ut
dannings- og forskningsdepartementets 
ansvarsområde. (Kompetansesentra for 
spesialundervisning.) 
(Vedlegg: Notat til regjeringskonferanse 
fra Kirke-, utdannings- og forskningsmini
steren l. september 1992.) 
St.prp. 127 (1991-92), ref. S.tid. 4484 (1991-

92), Innst. S. 249 (1991-92), S.tid. 47-48 
(7.10.92). 

2. Endring av visse bevilgninger under Kir
ke-, utdannings- og forskingsdepartemen
tets budsjett. (Kap. 243 Kompetansesentra 
for spesialundervisning og kap. 232, Sta
tens fagskole for fiskeindustri- overføring 
til Finnmark fylkeskommune.) 
St.prp. 50, ref. S.tid. 2970, Innst. S. 151, 
S.tid. 3850- 3851 (14.5.93). 

3. Forslag fra Jan Simonsen og Vidar Klegge 
om lovbestemt rett for hørselshemmede 
barn til undervisning på døveskoler. 
Dok. 8:37, ref. S.tid. 4933 (18.6.93) og ved
tatt ikke behandlet av dette Storting. 

m. SpørsmAl: 
l. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om elevtil

budet ved Torshov kompetansesenter, 
S.tid. 2876-2877 (24.2.93). 
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SPRÅK 

Omfatter bl.a.: Bokmål, dialekter, målbruk, Norsk språkråd, nynorsk, samisk. 
Se også: BffiLIOTEK OG LITTERATUR, KULTUR, KULTURVERN, STATSFORVALTNING 

1989-90 
Il. Almillnelige saker: 

l. Troms fylkeskommune sender brev datert 
26. mars 1990 med uttalelse om utkast til 
lovregler om bruk av samisk språk. 
Ref. S.tid. 3179 (24.4.90), og vedlagt proto
kollen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om skilna

den i kommunalt opplæringstilbud mel
lom 240 timar for innvandra rar og 500 ti
mar for asylsøkjarar, S.tid. 2051-2052 
(10.1.90). 

2. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om nivårela
tert alfabetisering for innvandrere som er 
analfabeter i tillegg til regulær norskun
dervisning, S.tid. 3330-3331 (2.5.90). 

3. Sp.spm. fra Eva Finstad om vurdering av 
krav til bruk av norsk språk i kontrakter, 
vilkår m.v. til rettsbruk, S. tid. 3612-3613 
(23.5.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om stadnamn. (Nyfremsettelse av 

Ot.prp. 66 (1988-89).) 
Ot.prp. 2, ref. O.tid. 4, Innst. O. 22, O. tid. 76-
82 (22.2.90), Besl. O. 27, L . tid. 12 (20.3.90). 
Lov av 18. mai 1990. 

2. Samisk språk. Endringer i 1). Lov 12. juni 
1987 nr. 56 om Sametinget og andre samis
ke rettsforhold (sameloven). Il). Lov 13. ju
ni 1969 nr. 24om grunnskolen. Ill). Lov 13. 
august 1915 nr. 5 om domstolene. 
(Vedlegg: l. Samekulturutvalgets forslag 
til lovtekst. 2. Høringsinstanser til NOU 
1985: 14. 3. Høringsinstanser til proposi
sjonsutkastet. Særskilt vedlegg: NOU 
1985: 14 Samisk kultur og utdanning. Le
der Kirsten Myklevoll.) 
Ot.prp. 60, ref. O. tid. 179, Innst. O. 68 (ikke
beh.), O. tid. 441 (11.6.90). 

1990-91 
ID. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Oddlaug Vereide om krav i 
stillingsutlysingane frå alle statsetatane 
om at søkjarane må kunne begge målfor
mene, S.tid. 212 (17.10.90). 

2. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om å beda 
Statens informasjonsteneste om å sjå til at 
mållova vert fylgd i Statens informasjons
teneste sitt arbeid, S.tid. 219-220 (17.10.90). 

3. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om opp
moding til dei flyselskapa som har konse
sjon på innanriksruter om å ta omsyn til 
begge målformer i trykksaker, S.tid. 2024 
(9.1.91). 

4. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om å gjera 
klårt for Statskonsult at mållova skal fyl
gjast, S.tid. 2575-2576 (6.3.91). 

5. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om økonomisk 
refusjon til Noregs Mållag for arbeid med 
brot på målbrukslova, eller skiping av om
bod for offentleg målbruk, S.tid. 2711-2712 
(13.3.91). 

6. Sp.spm. fra Leiv Blakset om tiltak for å få 
mållova etterlevd ved høgare utdannings
institusjonar, S.tid. 3077-3078 (17 .4.91). 

7. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om inn
skjerping av krav til nynorskkunnskapar i 
alle stillingsutlysingar frå statsetatar, 
S.tid. 3371-3372 (15.5.91). 

8. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om oppmo
ding frå Norsk språkråd om å gjeva rettlei
ande oppsett for nynorsk-blankettar til 
tinglysing, S.tid. 3456-3457 (29.5.91). 

9. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om nynorsk 
versjon av datasystem for norske lens
mannskontor, S.tid. 3708 (5.6.91). 
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IV. Lovsaker: 
l. Samisk språk. Endringer i I). Lov 12. juni 

1987 nr. 56 om Sametinget og andre samis
ke rettsforhold (sameloven) . Il). Lov 13. ju
ni 1969 nr. 24om grunnskolen. Ill). Lov 13. 
august 1915 nr. 5 om domstolene. (Likestil
ling av samisk og norsk språk, oppretting 
av et forvaltningsområde for samisk 
språk, bruk av samisk i rettsvesenet, rett 
til utdanningspermisjon, opprettelse av 
Samisk språkråd, rett til opplæring i sa
misk.) 
(Vedlegg: l. Samekulturutvalgets forslag 

Språk 

til lovtekst. 2. Høringsinstanser til NOU 
1985: 14. 3. Høringsinstanser til proposi
sjonsutkastet. Særskilt vedlegg: NOU 
1985: 14 Samisk kultur og utdanning. Le
der Kirsten Myklevoll .) 
Ot.prp. 60 (1989-90), ref. O.tid. 179 (1989-
90), Innst. O. 3, O.tid. 58-74 (20 .11.90), Besl. 
O. 3, L.tid. 4 (5.12.90). Lov av 21. desember 
1990. 
(2 forslag i Odelstinget, hvorav l om rett til 
utdanningspermisjon begrenset til forvalt
ningsområdet- bifalt. 2 forslag i Lagtinget 
-ingen bifalt.) 

1991-92 
Ill. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om vedtak i 
skulestyret i Bergen om bokmål som skule
mål ved Adnamarka skule, trass i at folke
fleirtalet ynskte nynorsk, S .tid. 2706 
(26.2.92). 

2. Sp.spm. fra Terje Nyberget om endring av 
vedtak om at Kåfjord kommune i Troms 
skal omfattes av samisk språklov, S.tid. 
3355-3356 (29.4.92). 

3. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om krav til 
statsetatane om at ikkje noka målform 
skal ha mindre enn 25% av stillingslysin
gane, S.tid. 3797 (27.5.92). 

4. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om tiltak for å 
få internasjonale avtalar på nynorsk, og 
utvikling av norsk fagspråk i Utanriksde
partementet sin termbase, S .tid. 3826-
2827 (3.6.92). 

1992-93 
n. Alminnelige saker: 

l. Målbruk i offentlig tjeneste. 
(Vedlegg: l. Statsorgan- Tabell1 Målform 
i departementsrundskriv i 1976, 1981, 1984 
og 1990. 2. Statsorgan- Tabell 2 Målform i 
meldinger og proposisjoner til Stortinget, 
1961-65, 1976-77, 1981-82, 1984 og 1990. 3. 
Brev fra Statskonsult av 24. juli 1990: Lov 
om målbruk i offentlig tjeneste. 4. Forslag 
til plan for måljamstilling i ND.) 
St.meld. 53 (1991-92), ref. S.tid. 3945 (1991-
92), Innst. S. 17, S.tid. 681-688 (27.10.92) . 

Dl. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om brot 

på mållova og diskriminering av nynorsk 
og samisk ved at Helsedirektoratet og Ut
anriksdepartementet hevdar at vi berre 
har eitt språk, i samband rned EØS-direk
tiv om åtvaringsmerking på tobakkspak
kar, S.tid. 2113-2114 (9.12.92). 

2. Sp.spm. fra Erna Solberg om oppmykning 

av grunnskolelovens § 40 vedrørende klas
sedeling for språkdelte kommuner, slik at 
klasser kan slås sammen i praktiske fag, 
S.tid. 2425-2426 (20.1.93). 

3. Sp.spm. fra Leiv Blakset om dispensasjon 
frå mållova for Noregs Eksportråd, S.tid. 
3187-3189 (31.3.93). 

4. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om nynorsk 
tekst på nye seriar myntar og setlar frå 
Noregs Bank, S.tid. 3189 (31.3.93). 

5. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om opp
læring i bokmål av innvandrarar, jamvel 
om dei bur i typiske nynorskdistrikt, S.tid. 
3318-3320 (21.4.93). 

6. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om å få ein 
nynorskversjon av datasystemet for straf
fesaker (Strasak), slik at politietaten kan 
fylgje reglane i mållova, S. tid. 3324 
(21.4.93). 

7. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om målbruks
reglar ved den nye nasjonale radiokana
len, S .tid. 3990 (26.5.93). 
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STATENS PERSONALPOLITIKK 

Omfatter bl.a.: Aldersgrenseloven, Avtalefestet pensjonsordning (AFP), embetsedloven, embet
sutnevnelser, lønnspolitikk, Statens pensjonskasse, tjenestemannsloven, tjenestetvistloven. 
Se også: STATSADMINISTRASJON, STATSFORVALTNING 

1989-90 

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. 570-629 
(20.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1502 Velferdstiltak 
1504 Engasjementer av uførepensjoner

te 
1505 Tilskudd til tjenestemannsorgani

sasjonenes opplysnings- og utvik
lingsfond 

1506 4506 Statens Pensjonskasse 
1530 Pen.'ijoner av statskassen 
1531 Tilskudd til Statens Pensjonskasse 

og Pensjonsordningen for apotek
etaten 

1532 Arbeidsgiveravgift til folketryg
den 

1632 Boligldn til statsansatte 
2. Opprettelse av et Arbeids- og administra

sjonsdepartement og et Familie- og forbru
kerdepartement. Sammenslåing av Uten
riksdepartementet og Departementet for 
utviklingshjelp. Opprettelse av et Utdan
nings- og forskningsdepartement og et 
Kirke- og kulturdepartement. 
(Vedlegg til innst.: l. Oversikt over flytting 
av stillinger UD/O UH/NORAD og over be
vilgningsmessige endringer ved sammen
slåing UD/DUH. 2. Oversikt over endrin
ger mellom de ulike kapitlene. Inntatt i 
innst.: Uttalelse fra utenriks- og konstitu
sjonskomiteen.) 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 967, Budsjett
innst. S. 2. Tillegg l, S.tid. 1797-1833 
(19.12.89). 

n. Alminnelige saker: 
l. Regulering av tilskudd til tjenestemanns

organisasjonenes opplysnings- og utvik
lingsfond for budsjetterminen 1989. 
St. prp. 27, ref. S.tid. 317, Innst. S. 35, S.tid. 
996 (29.11.89). 

2. Pensjonar frå statskassa. (Etterlattepens
jon til samboer; pensjon til tilsette ved 
Norges Fiskeredskapsimport; førtidspen
sjonering i NSB.) 
(Vedlegg: Mellombels pensjonar.) 
St. prp. 67, ref. S.tid. 2534, Innst. S. 148, 
S.tid. 3448-3451 (14.5.90). 
(l forslag ikke bifalt.) 

3. Embetsutnemningar m.m. l. juli 1988 - 30. 
juni 1989. 
(Vedlegg: l. Embetsutnemningar. 2. Opp
gåve frå departementa pr. 30. juni 1989 
over konstitueringar i embete og over mel
lombels oppretta stillingar.) 
St.meld. 6, ref. S.tid. 72, Innst. S. 174, S.tid. 
3712 (30.5.90). 

4. Forslag fra Jan Simonsen om å gi arbeids
giveransvaret for skolesektoren til kom
muner og fylkeskommuner. 
Dok. 8:13, ref. S.tid. 2283, Innst. S. 201, 
S.tid. 3874-3878 (5.6.90). 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

5. Forslag fra Wenche Lyngholm og Theo 
Koritzinsky om å be Regjeringen legge 
spørsmålet om hvem som skal ha forhand
lingsansvaret for undervisningspersona
let fram for Stortinget. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 30. mai 
1990 fra kirke- og undervisningskomi
teen.) 
Dok. 8:12, ref. S.tid. 2241, Innst. S. 202, 
S.tid. 3874-3878 (5.6.90) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 
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6. Lønnsregulering for de offentlige tjeneste
menn m.fl. (og regulering av statspensjo
nene.) 
(Vedlegg: Riksmeklingsmannens møte
bok. Vedlegg til innst.: l. Brev av 8.6.90 fra 
Arbeids- og administrasjonsdepartemen
tet, statsråden, til Stortingets president
skap om uravstemmingen blant hoved
sammenslutningene og Norsk Lærerlags 
medlemmer. 2. Brev av 5.6.90 fra Stortin
gets administrasjon til komiteen om endr. 
bev. under kap. 41 Stortinget.) 
St.prp. 109, ref. S.tid. 3658, lnnst. S. 248, 
S.tid. 4384- 4385 (14.6.90). 

7. Pensjoner fra Statens Pensjonskasse. 
(Vedlegg: l. Enkelte forsikringstekniske 
spørsmål ved Statens Pensjonskasse av 
aktuar Pål Lillevold. Undervedlegg I. Un
dervedlegg Il. 2. Kommunale pensjons
ordninger av administrerende direktør 
Bjømstad.) 
St.meld. 55, ref. S.tid. 3914, Innst. S. 245 
(ikke-beh.), S .tid. 4385 (14.6.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Karin Lian om gruppelivsfor

sikring for sykepleiere som arbeider i FN
tjenesten i Libanon, S.tid. 2197-2198 
(31.1.90). 

2. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om stor
tingsmelding om statspensjonene og sam
ordningsreglene, S.tid. 2240-2241 (31.1.90). 

3. Sp.spm. fra Ashild Hauan om arbeids- og 
administrasjonsministerens råd til lavt
lønte kvinner om å finne seg mer lønnsom
me yrker, S.tid. 2466-2467 (21.2.90). 

4. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om tiltak 
for å heve lønnsnivået for lavtlønte kvin
ner i offentlig sektor, S. tid. 2467-2469 
(21.2.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra John Alvheim og Inger Marie 

Ytterhom om lov om endring i lov av 6. ju
li 1957 nr. 26om samordning av pensjons
og trygdeytelser. (Lovforslag utarbeidet av 
Aksjonskomiteen for offentlig ansattes 
pensjonsrettigheter; samordning i forbin
delse med enkepensjon der begge ektefel
ler har opptjent tilleggspensjon i folke
trygden; Bjøraanesset-saken.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 30. april1990 
fra Sosialdepartementet, statsråden, til 
forbruker- og administrasjonskomiteen. 2. 
Brev av 30. april1990 fra Arbeids- og admi
nistrasjonsdepartementet, statsråden, til 
komiteen. 3. og 4. Brever til komiteen fra 
Harald Bastiansen, Kommunal Landspen
sjonskasse.) 
Dok. 8:24, ref. O.tid. 75, Innst. O. 60, O.tid. 
304-320 (5.6 .90) og vedtatt sendt Regjerin
gen. 
(Forslaget ble med 62 mot 25 stemmer ik
ke bifalt.) 

1990-91 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1002 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 
1502 Velferdstiltak 
1504 Engasjementer av uførepensjoner

te 
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 Boligldn til statsansatte 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1991 i for

bindelse med indeksoppgjørene januar 
1991 m .v. (Administrativ fastsettelse av 
lønns- og andre tilsettingsvilkår for ledere 
i staten, eget lønnssystem for dommere, 
indeksoppgjør for pensjonister.) 
(Vedlegg: 1.-2. Protokoll, møte i Arbeidsgi
veravdelingen 11. og 13. januar 1990, på 
grunnlag av indeksklausulen i gjeldende 
hovedtariffavtale. 3. Protokoll fra forhand
lingsmøte mellom statens og jordbrukets 
forhandlingsutvalg 16. januar 1991. 4. Pro
tokoll fra forhandlings-/drøftingsmøtet 
mellom Staten på den ene side og FFO, 
NPF og LO på den annen side. 5. Tabell -
minstepensjon for enslige og ektepar og 
grunnbeløpet. Endring i realverdi, 1970-
1990.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 2097, Innst. S. 98, 
S.tid. 2630-2664 (7 .3.91). 
(5 forslag- ingen bifalt) 
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2. Pensjoner fra Statens Pensjonskasse. 
(Vedlegg: l. Enkelte forsikringstekniske 
spørsmål ved Statens Pensjonskasse av 
aktuar Pål Lillevold. Undervedlegg l. Un
dervedlegg Il. 2. Kommunale pensjons
ordninger av administrerende direktør 
Bjømstad.) 
St.meld. 55 (1989-90), ref. S .tid. 3914 (1989-
90), lnnst. S. 110, S.tid. 3112-3119 (25 .4.91}. 
(Jf. IV, sak l (1989-90).) 

3. Pensjonar frå statskassa. (Pensjon fra 
statskassen til ansatte i Kongsberg Våpen
fabrikk A/S; vartpenger for ansatte ved 
Horten Verft NS; førtidspensjon i NSB; 
søknader om å få godskrevet pensjonsan
siennitet.) 
(Vedlegg: Mellombels pensjonar. Vedlegg 
til innst. : Brev av 9.4.91 fra Arbeids- og ad
ministrasjonsdepartementet, Statsråden.) 
St.prp. 49, ref. S.tid. 3609, Innst. S. 132, 
S .tid. 3249 (7 .5.91). 

4. Endringer av medlemskap i Statens Pen
sjonskasse. (Innlemminger og utlemmin
ger av Statens Pensjonskasse; pensjonsan
siennitet og overføring av pensjonsfond til 
Statens Pensjonskasse.) 
St.prp. 66, ref. S .tid. 3083, Innst. S . 133, 
S.tid. 3249-3250 (7 .5 .91). 

5. Lønnsregulering for de offentlige tjeneste
menn m.fl. (Nytt lønnssystem; regulering 
av statspensjonene.) 
(Vedlegg: Protokoll fra forhandlingene. 
Særskilt vedlegg: NOU 1990:32 Statens 
lønnskomite av 1988. Leder: Berit Fos
heim.) 
St.prp. 75, ref. S.tid. 3253, Innst. S. 161, 
S .tid. 3689 (4.6.91). 

6. Embetsutnemningar m.m. l. juli 1989 - 30. 
juni 1990. 
(Vedlegg: l. Embetsutnemningar. 2. Opp
gåve frå departementa pr. 30. juni 1990 
over konstitueringar i embete og over mel
lombels oppretta stillingar.) 
St.meld. 6, ref. S .tid. 565, Innst. S. 166, 
S .tid. 3793-3794 (7.6.91). 

7. Henvendelse fra Elen Kjendlie, på vegne 
av hennes mor, Ingeborg Nerdrum Kjend-

Lie, om samordning av pensjon av statskas
sen med folketrygden. Ref. S.tid. 65, Innst. 
S . 177, S.tid. 3794 (7.6.91). 
(Foranlediget ingen forføyning.) 

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

terbetaling av renter fra staten til (<stats
enkene>> i likhet med praksis i kommuner 
og fylkeskommuner, S.tid. 431-432 
(24.10.90). 

2. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om lang 
ventetid for behandling av enkepensjons
saker i Statens Pensjonskasse, S.tid. 2216 
(6 .2.91). 

3. Sp.spm. fra Thea Knutzen om rapport om 
statens lovtolkning når det gjelder sam
ordning mellom offentlig tjenestepensjon 
og tilleggspensjon fra folketrygden, S . tid. 
2596 (6.3 .91) . 

4. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om saksbe
handlingstiden i Statens Pensjonskasse, 
S.tid. 2891-2892 (10.4.91). 

5. Sp.spm. fra Trond Jensrud, framsatt av 
Erik Dalheim om driftstilskudd til be
driftsbarnehager for statsbedrifter, S.tid. 
3091 (24.4.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 26. juni 1953 nr. 11 om 

pensjonsordning for Apoteketaten. (Med
lemskap under permisjon; regulering av 
invalidepensjon; myndighet til å treffe 
vedtak om regulering.) 
Ot.prp. 40, ref. O. tid. 354, Innst. O. 45, O.tid. 
417-418 (21.5 .91) , Besl. O. 55, L. tid. 23 
(30.5 .91). Lov av 14. juni 1991. 

2. Forslag fra Carl I. Hagen, John Alvheim og 
Inger-Marie Ytterhom om lov om endring 
i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning 
av pensjons- og trygdeytelser. (Samord
ning i forbindelse med enkepensjoner der 
begge ektefeller har opptjent tilleggspen
sjon i folketrygden; Bjøraanesset-saken.) 
Dok. 8:52, ref. O.tid. 815, Innst. O. 87 (ikke
beh.), O. tid. 816 (30 .9.91). 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S .tid. 691-747 
(14.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1502 Velferdstiltak 
1504 Engasjementer av uførepensjoner

te 
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 

1535 Boliglån til statsansatte 
2. Budsjettering av ventelønn. (Kap. 1536 og 

4536.) 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 1183, Bud
sjett-innst. S . 2 . Tillegg l, S .tid. 1939-1940 
(17 .12.91). 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1991 . 

(Kap. 1531 Tilskudd til Statens Pensjons
kasse og Pensjonsordningen for apotek
etaten.) 
St.prp. 25 , ref. S .tid. 845, Innst. S . 48, S .tid. 
1852 (13 .12.91). 

2. Forslag fra Carl I. Hagen og Jan Erik Fåne 
om å be Regjeringen fastsette som målset
ning for lønnsoppgjøret i offentlig sektor 
en forlengelse av eksisterende tariffavtaler 
i ett år. 
Dok. 8:12 , ref. S .tid. 2607, lnnst. S . 109, 
S.tid. 3012- 3027 (31.3.92). 
(Forslaget ikke bifalt.) 

3. Samordning av tjenestepensjon og til
leggspensjon fra folketrygden når opptje
ningen er ved forskjellige personer. 
(Vedlegg: l. Rapport. Samordning av til
leggspensjon hvor opptjeningen er ved 
forskjellige personer, samordningslovens 
paragraf 23-2. Innføring i regelverket. 2. 
Juridisk betenkning ved sorenskriver 
Sveinung O. Flaaten vedr. offentlig tjenes
tepensjon/folketrygd. Særlig om enke
pensjon. 3. Brev av 30. april 1990 fra Sosi
aldepartementet til Forbruker- og admini
strasjonskomiteen. Dok. 8:24 1989-90 om 
endr. i samordningsloven. 4. Brev av 15. 

mars 1991 fra Justisdepartementets lovav
deling til Sosialdepartementet.) 
St.rneld. 29, ref. S.tid. 2283, Innst. S. 126, 
S.tid. 3042- 3056 (31.3.92). 
(Jf. IV, l.) 

4. Forslag fra Grete Knudsen til endring av 
Grunnlovens § 22. (Aremålstilsetting av 
embetsmenn.) 
Dok. 12 (1987-88), forslag 5, ref. S.tid. 73 
(23.10.89), Innst. S . 118, S.tid. 3127-3128 
(7.4.92). 
(Forslaget enstemmig bifalt med 121 
stemmer.) 

5. Embetsutnemningar m.m. l. Juli 1990- 30. 
juni 1991. 
(Vedlegg: l. Embetsutnemningar. 2. Opp
gåve frå departementa pr. 30. juni 1991 
over konstitueringar i embete og over mel
lombels oppretta stillingar.) 
St.meld. 6, ref. S .tid. 2348 , Innst. S. 161, 
S .tid. 3673 (18.5.92). 

6. Pensjonar frå statskassa. (Betring av pen
sjonsansiennitet i samband med omstillin
gar m.v. i statlege verksemder; førtidspen
sjon i NSB; Peder Inndahl Solør, Eldbjørg 
Bratte berg, Arthur Jørgensen, Margit 
Lauvik.) 
(Vedlegg: Mellombels pensjonar, opplys
ningar om søkjaren.) 
St.prp. 66, ref. S.tid. 3060, Innst. S. 149, 
S.tid. 3682- 3683 (19 .5.92). 

7. Forslag fra Annelise Høegh pva. H og FrP 
oversendt fra Odelstinget 11. juni 1992: 
«Stortinget ber Regjeringen utrede og vur
dere en endring i tjenestemannsloven og 
arbeidsmiljøloven som medfører at det 
kan avtales fravik fra oppsigelsesvernet 
mot en forhåndsbestemt erstatningsbeta
ling for en ubegrunnet oppsigelse fra ar
beidsgivers side for personer i lederstillin
ger.» 
S.tid. 4148 (16.6.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

8. Forslag fra Jan Erik Fåne pva. FrP over
sendt fra Odelstinget 11. juni 1992: «Stor
tinget ber Regjeringen sørge for en øvre 
begrensning på 18 måneders lønn som er
statningsutbetaling for tap av lederstillin
ger i staten og heleide selskaper.>> 
S.tid. 4148 (16.6 .92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

9. Forslag fra Kjellbjørg Lunde pva. SV over
sendt fra Odelstinget 11. juni 1992 : «Stor
tinget ber Regjeringa gjennomføre full of
fentleggjering av det konkrete innhaldet i 
det nye lønsfastsetjingssystemet i staten.» 
S.tid. 4148-4152 (16.6 .92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 
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10. Lønnsregulering for offentlige tjeneste
menn m.fl. 
(Vedlegg: l. Riksmeklingsmannens møte
bok: Tariffrevisjonen 1992. 2. Hovedtariff
avtalen i Staten pr. l. mai 1992 - 30. april 
1994. 3. Hovedtariffoppgjøret pr. l. mai 
1992 - Forhandlingssteder for lokale for
handlinger. 4. Lønnsregulativets fellesbe
stemmelser. 5. Brev av 26. mai 1992 fra Ar
beids- og administrasjonsdep. til Statstje
nestemannskartellet, Akademikernes Fel
lesorganisasjon, Yrkesorganisasjonenes 
Sentralforbund - Seksjon Stat, Norges 
Lærerlag. 6. Brev av 9. april 1992 fraStats
ministeren til Landsorganisasjonen i Nor
ge v{Hågensen. Brev av 24. april 1992 fra 
Finans- og Tolldep. til Riksmeklingsman
nen. Brev av 30. april 1992 fra Arbeids- og 
administrasjonsdep. til Y rkesorganisasjo
nenes Sentralforbund, Akademikernes 
Fellesorganisasjon, Statstjenestemanns
kartellet, Norsk Lærerlag.) 
St.prp. 114, ref. S.tid. 4043, Innst. S. 236, 
S.tid. 4359- 4361 (19.6.92). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om ordning 

med samlet avregning til Rikstrygdever
ket for utbetalte fødselspenger i staten, 
som fører til mindre bruk av vikarer og at 
mannlige søkere foretrekkes, S.tid. 1818-
1819 (11.12.91). 

2. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde, framsatt av 
Erik Solheim om hemmeligholdelse av 

statsansatte topplederes lønn, selv om det
te ikke går inn under offentlighetslovens 
regler for taushetsplikt, S.tid. 2937-2938 
(25.3.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen, John Alvheim og 

Inger-Marie Ytterhom om lov om endring 
i lov av 6. juli 1957 nr. 26om samordning 
av pensjons- og trygdeytelser. (Samord
ning i forbindelse med enkepensjoner der 
begge ektefeller har opptjent tilleggspen
sjon i folketrygden.) 
Dok. 8:52 (1990-91), ref. O.tid. 815 (1990-91), 
lnnst. O. 51, O.tid. 414-415 (31.3.92), Besl. O. 
68, L.tid. 47-55 (12.5.92), Besl. L. 6, O.tid. 
522-529 {21.5.92), Besl. O. 82, L.tid. 56-57 
(26.5.92). Lov av 5. juni 1992. 
{Forslag om utsettelse av lagtingsbehand
ling 9.4.92 bifalt. Jf. L. tid. 33-34. 
{l forslag i Lagtinget fra A og H bifalt. 
(Lagtingsanmerkning.) Anmerkningen bi
falt ved 2. gangs behandling i Odelstin
get.) 
(Jf. Il, 3.) 

2. Endring i lov 4. mars 1983 nr. 3om statens 
tjenestemenn m.m. (Omplassering av em
bets- og tjenestemenn som lønnes etter 
særskilt kontrakt.) 
Ot.prp. 66, ref. O.tid. 520, Innst. O. 79, O.tid. 
861-870 (11.6.92), Besl. O. 106, L.tid. 66 
(15.6.92). Lov av 4. september 1992. 
(3 forslag sendt Stortinget (ikke bifalt).) 
(Jf. Il, 7, 8 og 9.) 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1013 
{4.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1502 Velferdstiltak 
1504 Engasjementer av uførepensjoner

te 
1505 Tilskudd til tjenestemannsorgani

sasjonenes opplysnings- og utvik
lingsfond 

1529 4529 Statens Pensjonskasse 
1530 Pensjoner av statskassen 
1531 Tilskudd til Statens Pensjonskasse 

og Pensjonsordningen for apotek
etaten 

1532 Arbeidsgiveravgift til folketryg-
den 

1535 Boligldn til statsansatte 
1536 Ventelønn 
1537 Enhet for omstilling, mobilitet og 

overtallige statsansatte 
2315 Lønnsoppgjør for offentlige tjenes

temenn 

D. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1992. 

(Kap. 1531 Tilskudd til Statens Pensjons
kasse og Pensjonsordningen for Apotek
etaten; kap. 1536 og 4536 Ventelønn; kap. 
1512 Eiendomsforvaltning og oppføring 
av nybygg.) 
St.prp. 27, ref. S.tid. 1185, Innst. S. 52, 
S.tid. 1966 (7 .12.92). 

2. Statens forvaltnings- og personalpolitikk. 
(Vedlegg: Særskilte vedlegg: l. NOU 
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1988:15 Samspill om grunndata. 2. NOU 
1988:40 Datapolitikk i staten i 1990- årene. 
Leder Anne Kari Lande Hasle. 3. NOU 
1991: 26 Om bruk av styrer i statlige virk
somheter. Leder Halvor Stenstadvold. Ut
rykt vedlegg: Retningslinjer for etatsty
ring i AAD-systemet, april1992.) 
St.meld. 35 (1991-92), ref. S.tid. 3180 (1991-
92), Innst. S. 63, S.tid. 2198-2229 (15.12.92). 
(12 forslag, hvorav l fra A bifalt.) 

3. Embetsutnemningar m.m. l. juli 1991-30. 
juni 1992. 
(Vedlegg: l. Embetsutnemningar. 2. Opp
gåve frå departementa pr. 30. juni 1992 
over konstitueringar i embete og over mel
lombels oppretta stillingar.) 
St.meld. 6, ref. S.tid. 2379, Innst. S. 145, 
S.tid. 3514 (3 .5.93). 

4. Pensjonar frå statskassa. (Førtidspensjon 
i NSB, førtidspensjon til overtallige over 
60 år ved nedlagte statlege spesialskular, 
Bergljot Flø, Nordisk Ministerråds Sekre
tariat, Norges Fiskeredskapsimport, Ivar 
Leveraas, Robert F. Norden, Arnold Sig
bjørn Solli.) 
(Vedlegg: Mellombels pensjonar. Vedlegg 
til innst.: Brev av 7 .5.93 fra Administra
sjonsdepartementet til forbruker- og ad
ministrasjonskomiteen.) 
St.prp. 62, ref. S.tid. 3295, Innst. S. 169, 
S.tid. 3913- 3914 (19.5.93). 

5.Lønnsregulering for de offentlige tjeneste
menn m.fl. (Avtalefestet pensjonsordning 
(AFP) fra fylte 64 år.) 
(Vedlegg: Protokoll. Endringer i lønns
rammer. Pensjonsgivende variable til
legg.) 
St.prp. 79, ref. S.tid. 3892, Innst. S. 188, 
S.tid. 4136- 4138 (3.6.93). 
(Jf. IV, 3.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Børre Rønningen om ein sam

la situasjonsrapport om dei omfattande ef
fektiviserings- og rasjonaliseringstiltaka i 
delar av statsforvaltninga og forvalt
ningsbedriftene, S.tid. 3049-3050 (24.3.93). 

2. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om bedre 
informasjon om samordning av ytelser fra 
folketrygden og offentlige pensjonskasser 
når ektefeller begge hever folketrygdpen
sjon mellom 67 og 70 år, S .tid. 3326-3327 
(21.4.93). 

3. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om A/S 
Norske Shells betaling for etterutdanning 
til ansatte i statsforvaltningen, S.tid. 3997-
3998 (26.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Jan Erik Fåne og Karl Sørmo 

om lov om endringer i lov 4. mars 1983 nr. 
3 om statens tjenestemenn m.m. (Lovhjem
mel til å frata tjenestemenn rett til full 
lønn under suspensjon.) 
Dok. 8:37 (1991-92), ref. O.tid. 559 (1991-92), 
Innst. O. 35, O. tid. 273-274 (4 .12.92) og ved
tatt sendt Regjeringen. 

2. Endring i lov av 28. juli 1949 nr. 26om Sta
tens Pensjonskasse. (Pensjonsansiennitet 
ved førtidspensjonering, arbeidstidsgren
sen for rett til medlemskap, lærere.) 
Ot.prp. 55, ref. O. tid. 542, Innst. O. 96, O. tid. 
694-695 (19.5.93), Besl. O. 105, L.tid. 63 
(25.5.93). Lov av 11. juni 1993. 

3.Lov om avtalefestet pensjon for offentlige 
tjenestemenn m.fl. og lov om endring i lov 
av 28. juli 1949 nr. 26om Statens Pensjons
kasse. 
Ot.prp. 98, ref. O.tid. 708, lnnst. O. 114, 
O.tid. 909-910 (3.6.93), Besl. O. 136, L.tid. 78 
(9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 5.) 

4. Endring av lov 4. mars 1983 nr. 3 om sta
tens tjenestemenn m.m. (Harmonisering 
med arbeidsmiljølovens bestemmelser om 
lønn under suspensjon og tidspunktet for 
iverksettelse av vedtak om oppsigelse . 
m.m., spørsmålet om åremålskonstitue- · 
ring av embetsmenn og tolkningstvil om 
grunnlovsbestemmelse.) 
Ot.prp. 89, ref. O.tid. 649, Innst. O. 120, 
O.tid. 910-912 (3.6.93), Besl. O. 137, L.tid. 78 
(9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
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STATSADMINISTRAS.JON 

Omfatter bl.a.: Folkeregisterloven, Forvaltningstjenestene, fortrolige dokumenter, Regjeringsad
vokaten, Statens Datasentral a.s., Statens informasjonstjeneste, Statistisk Sentralbyrå, Statsda
ta, Statskonsult. 
Se også: DEPARTEMENTER, STATENS PERSONALPOLITIKK, STATSEIENDOMMER, 
STATSFORVALTNING 

1989-90 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet: Oversikt 
over nybygg ferdig under Statens bygge
og eiendomsdirektorat i 1988.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 570-629 
(20.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1507 4507 Maritimt A/A-register 
1508 4508 Forvaltningstjenestene 
1509 4509 Statskonsult. Direktoratet for for

valtningsutvikling 
1620 4620 Statistisk Sentralbyrå 
1638 Utredning av norsk klimapolitikk 

S670 Aksjer i Statens datasentral AJS 
(l forslag fra Ingrid I. Willoch pva. H, KrF 
og Sp, bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 716-764 
(23.11.89). 
Budsjett-kap.: 

415 3415 Regjeringsadvokaten 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1219-1260 
(4.12.89). 
Budsjett-kap.: 

103 Regjeringens fellesbevilgning for 
representasjon 

U. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet 1989 

under Forbruker- og administrasjonsde
partementet, kap. 1508. (Forvaltningstje
nestene - dekning av merutgifter til porto, 
trykning av Regjeringens dokumenter til 
Stortinget, vakthold i Regjeringskvartalet. 
I debatten generelt om Stortingets bud
sjettbehandling og bevilgningsreglemen
tet.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 71, Innst. S. 15, S.tid. 
302-316 (7.11.89). 

2. Utenriksdepartementets traktatforelegg 
for 1988 om 34 overenskomster inngått 
med fremmede stater og internasjonale or
ganisasjoner i 1988. (ILO-overenskomster 
fra 1983. Trykking av GATT-avtale av 1979 
om offentlige innkjøp med revisjon av 
1987 og tilpassing av Forskrifter for kjøp 
av varer og tjenester til staten.) 
Ref. S.tid. 73, Innst. S. 43, S.tid. 2188-2189 
(24.1.90). 

3. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Forbruker- og administrasjonsdepar
tementets forvaltning av statens eierinter
esser i Statens Datasentral AlS i 1988. 
Ref. S.tid. 2037, Innst. S. 113, S.tid. 2788 
(29.3.90). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John G. Bernander om bruk 

av miljøpapir i offentlige etater og dette 
papirets holdbarhet, S.tid. 366 (15.11.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 16. januar 1970 nr. l om 

folkeregistrering. 
Ot.prp. 73, ref. O.tid. 446 (28.9.90) og ved
tatt utsatt. 
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1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1002 
(30 .11.90). 
Budsjett-kap.: 
1507 4507 Maritimt A/A-register 
1508 4508 Forvaltningstjenestene 
1509 4509 Statskonsult - Direktoratet for for

valtningsutvikling 
1620 4620 Statistisk Sentralbyrd 

5670 Aksjer i Statens datasentral AlS 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 1002-1049 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

415 3415 Regjeringsadvokaten 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkom~ende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1199-1243 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 

l 03 Regjeringens felles bevilgning for 
representasjon 

Il. Alminnelige saker: 
l. Den konstitusjonelle kontrollen i Riksre

visjonen med Arbeids- og administra
sjonsdepartementets forvalting av statsin
teressene i Statens Datasentral AlS i 1989. 
Ref. S.tid. 1191, Innst. S. 87, S.tid. 2542 
(21.2.91). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Holten om hvor langt de

partementet har kommet i vurdering av 
utflytting fra Oslo av statlige hovedadmi
nistrasjoner knyttet til primærnæringer, 
S.tid. 81-82 (10 .10.90). 

2. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om pålegg til 
offentlige instanser om kun å bruke ikke 
klorblekte papirkvaliteter, S.tid. 453-454 
(24.10.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 16. januar 1970 nr. l om 

folkeregistrering . (Lovfesting av Det sen
trale personregister; opplysninger om fød
selsnummer, foreldreansvar for barn og 
tilhørighet i Den norske kirke; unntak fra 
meldeplikt for utlendinger.) 
Ot.prp. 73 (1989-90), ref. O.tid. 4, Innst. O. 
35, O.tid. 348-351 (23.4.91), Besl. O. 44, 
L. tid. 20 (30.4 .91). Lov av 16. mai 1991. 
(2 forslag i Odelstinget og l forslag i Lag
tinget - ikke bifalt.) 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 691-747 
(14.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1508 4508 Forvaltningstjenestene 
1509 4509 Statskonsult - Direktoratet for for

valtningsutvikling 
1520 4520 Statens informasjonstjeneste 
1620 4620 Statistisk Sentralbyrd 

5670 Aksjer i Statens Datasentral AlS 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Ju.stis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S . 4, S.tid. 749-789 
(15.11.91). 

Budsjett-kap.: 
415 3415 Regjeringsadvokaten 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 3, S.tid. 1096-1160 
(25 .11.91). 
Budsjett-kap.: 

103 Regjeringens fellesbevilgning for 
representasjon 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 16. januar 1970 nr. l om 

folkeregistrering. (Saksbehandlingsregle
ne i folkeregisterloven; overføring av ved
taksmyndighet fra Sentralkontoret til de 
lokale folkeregistrene; begjæring om utle
vering av folkeregisteropplysninger.) 
Ot.prp. 38, ref. O. tid. 298, Innst. O. 52, O. tid. 
465 (5.5.92), Besl. O. 75, L.tid. 55 (12.5.92). 
Lov av 15. mai 1992. 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1013 
(4.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1508 4508 Forvaltningstjenestene 
1509 4509 Statskonsult - Direktoratet for for

valtningsutvikling 
1520 4520 Statens informasjonstjeneste 
1537 Enhet for omstilling, mobilitet og 

overtallige statsansatte 
1620 4620 Statistisk Sentralbyrd 

5670 Aksjer i Statens Datasentral AlS 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 1073-1117 
(13.11.92). 
Budsjett-kap.: 

415 3415 Regjeringsadvokaten 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1417-1472 
(23.11.92). 
Budsjett-kap.: 

1 03 Regjeringens felles bevilgning for 
rep re sen tasjon 

n. Alminnelige saker: 
l. Sammenslåing av Statsdata og Statens 

Datasentral a.s .. 
St.prp. 81, ref. S.tid. 3892, Innst. S. 218, 
S.tid. 4500 (14.6.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i skatteloven m.fl. (Endr. i folke

registerloven~ utlevering av opplysninger 
til personer og private institusjoner, sam
ordning av bostedsbegrepet i folkeregis
terloven med skatteloven.) 
Ot.prp. 43, ref. O. tid. 491, Innst. O. 76, O.tid. 
543-549 (20.4.93), Besl. O. 86, L.tid. 55 
(27.4.93). Lov av 21. mai 1993. 
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STATS BANKER 

Omfatter bl.a. : Innvilgningsrammer, ldn og renter. 
Se også: BANKER, FINANSER, KREDITTPOLITIKK, NORGES BANK, STATSLÅN, LAND
BRUK, FISKERIER, INDUSTRI, DEN NORSKE STATS HUSBANK, STUDIEFINANSIE
RING 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Nasjonalbudsjettet 1990. (Innvilgnings
rammene.) 
(Vedlegg: l. Tabellvedlegg. Skriv med ret
telser fra finansdep., ref. S.tid. 71.) 
St.meld. l, ref. S .tid. 71, Budsjett-innst. S . 
I (finansinnstillingen), S.tid. 373-553 (fi
nansdebatt 16.11.- 17 .11.89). 
(39 forslag, hvorav 4 sendt Regjeringen, 
henholdsvis fra Kristin Halvorsen, Solveig 
Torsvik og Anders Aune (2). l forslag fra 
Kristin Halvorsen pva. SV og Aune-lista 
sendt samferdselskomiteen. Resten ikke 
bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endring av St. prp. nr. l om statsbudsjettet 
medregnet folketrygden for 1990. (Regje
ringen Syses budsjettforslag. Statsbanke
nes innvilgningsrammer.) 
St. prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 298, Budsjett
innst. S. I (finansinnstillingen), S .tid. 373-
553 (finansdebatt 16.11.-17 .11.89). 

(39 forslag- se forrige sak. Etter finansde
batten votertes over et mistillitsforslag fra 
Kjellbjørg Lunde. Forslaget ble ikke bifalt 
med 125 mot 16 stemmer.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 822-845 
(27 .11 .89). 
Budsjett-kap.: 
2430 Ldn til statsbankene 

5601 Renter fra statsbankene 
5606 Renter fra Kommunalbanken av 

grunnkjøpsldn 
5622 Aksjer i Den Norske Industribank 

AlS 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 

om å hindre netto utførse.l av kapital fra 
Nord-Norge gjennom Postsparebanken, 
S.tid. 332-333 (8.11.89). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Nasjonalbudsjettet 1991. (Innvilgnings
rammene og organisatoriske endringer.) 
(Vedlegg: l. Tabellvedlegg.) 

38 

St.meld. l, ref. S.tid. 31, Budsjett-innst. S. 
I (finansinnstillingen}, S.tid. 771-941 (fi
nansdebatt 28.11.- 29.11 .90) 
(34 forslag, hvorav 5 fra Kristin Halvorsen 
pva. SV og l fra Anders Aune, sendt Re
gjeringen. l forslag fra SV sendt kommu
nal- og miljøvernkomiteen. Resten ikke bi
falt.) 
(Jf. neste sak og St. prp. l (Gul bok). Jf. IV, 
l og INDUSTRI II,4) 

2. Endring av St. prp. nr. 1 om statsbudsjettet 
medregnet folketrygden for 1991. (Regje
ringen Harlem Brundtlands forslag. Stats
bankenes innvilgningsrammer og organi
sering.) 
St. prp. l. Tillegg l, ref. S .tid. 676, Budsjett
innst. S. I (finansinnstillingen), S.tid. 771-
941 (finansdebatt 28.11.-29.11.90). 
(34 forslag - se sak 1.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet. (De 
statsgaranterte banker- garantiordninger 
under Finansdepartementet.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1244-1271 
(4.12.90). 



Statsbanker - 594 -

Budsjett-kap.: 
2430 Ldn til statsbankene 

5601 Renter fra statsbankene 
5606 Renter fra Kommunalbanken av 

grunnkjøpslån 
5622 Aksjer i Den Norske Industribank 

AlS 
4. Saldering av statsbudsjettet medregnet 

folketrygden 1991. (Statsbankopplegget. 
Garantifullmakter for Kommunalbanken. 
Låneramme for Kommunalbanken og 
Postsparebanken. Husbank-I-rammen. 
Statens lånekasse for utdanning og Låne
kassen for aviser.) 
St.prp. l. Tillegg 9, ref. S.tid. 1570, Bud
sjett-innst. S. Il (salderingsinnstillingen), 
S.tid. 1908-2000 (salderingsdebatt 
20.12.90). 
(2 forslag fra henholdsvis A, KrF og Sp og 
fra KrF og Sp - bifalt. l forslag til vedtak 
fra finanskomiteen sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT L) 

IV. Lovsaker: 
l. Opphevelse av lov 10. desember 1948 nr. 

om Norges Postsparebank, lov 15. juli 1948 
nr. l om Norges Kommunalbank og lov 25. 
mars 1977 nr. 14om Den Norske Industri
bank A/S, om endringer i lov 10. juni 1988 
nr. 40 om finansieringsvirksomhet og fi
nansinstitusjoner, og om endringer i visse 
andre lover. (Omdannelse av visse stats
banker) 
Ot.prp. 5, ref. O.tid. 56. 
(Trukket tilbake ved Ot.meld. 1.) 
(Jf. FORSIKRING IV, 1.) 

2. Tilbakekalling av Ot.prp. nr. 5 (1990-91) 
om lov om opphevelse av lov 10. desember 
1948 nr. 2 om Norges Postsparebank, lov 
15. juli 1949 nr. l om Norges Kommunal
bank og lov 25. mars 1977 nr. 14 om Den 
Norske Industribank A/S, om endringer i 
lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansierings
virksomhet og finansinstitusjoner , og om 
endringer i visse andre lover. (Omdannelse 
av visse statsbanker). 

Ot.meld. l, ref. O.tid. 86, Innst. O. 9, O.tid. 
91 (5.12.90). 

3. Forslag fra Johan C. Løken, Ame Skauge 
og Anders C. Sjaastad om opphevelse av 
lov av 10. desember 1948 nr. 2om Norges 
Postsparebank og lov av 15. juli 1949 nr. l 
om Norges Kmnmunalbank, om endrin
ger i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansi
eringsvirksomhet og finansinstitusjoner, 
og om endringer i visse andre lover. (Om
dannelse av Norges Postsparebank og Nor
ges Kommunalbank til l 00 pst. statlig eide 
aksjeselskaper.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 14.12.90 fra fi
nansministeren til finanskomiteen om 
fremleggelse av postmeldingen og om 
gjennomføringstidspunktet for omdannel
sen.) 
Dok. 8:11, ref. O.tid. 123, Innst. O. 20, O.tid. 
203-218 (17.12.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt med 46 mot 45 
stemmer.) 
(Jf. I, sakene l, 2 og 4. IV, sakene l og 4.) 

4. Forslag fra Odd Holten og Gudmund Res
tad om lov om opphevelse av lov av 10. de
sember 1948 nr. 2 om Norges Postspare
bank og lov av 15. juli 1949 nr. l om Norges 
Kommunalbank, om endringer i lov av 10. 
juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksom
het og finansinstitusjoner, og om endrin
ger i visse andre lover. (Omdannelse av 
Norges Postsparebank og Norges Kommu
nalbank til 100 pst. statlig eide aksjesel
skaper.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 14.12.90 fra fi
nansministeren til finanskomiteen om 
fremleggelse av postmeldingen og om 
gjennomføringstidspunktet for omdan
ningen.) 
Dok. 8:14, ref. O. tid. 125, Innst. O. 20, O.tid. 
203-218 (17 .12.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt med 46 mot 45 
stemmer.) 
(Jf. I, sakene l, 2 og 4, IV, sakene l og 3.) 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Nasjonalbudsjettet 1992. (Innvilgnings

rammene.) 
(Vedlegg: l. Tabellvedlegg.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 32, Budsjett-innst. S. 
I (finansinnstillingen), S.tid. 431-621 (fi
nansdebatt 6.11.- 7.11.91). 
(28 forslag, hvorav l fra Kristin Halvorsen 
pva. SV og Sp, l fra Gudmund Restad pva. 
Sp og l fra Anders Aune - se REGJERIN-

GEN OVERSENDT I. Resten ikke bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 36 for juste
ringer i innvilgningsrammene.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finansdepartementet. (De 
statsgaranterte banker - garantiordninger 
under Finansdepartementet.) 
Budsjett-innst. S . 6, S .tid. 1021-1036 
(22 .11.91). 
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Budsjett-kap.: 
2430 Lån til statsbankene 

5601 Renter fra statsbankene 
5606 Renter fra Kommunalbanken av 

grunnkjøpsldn 
5622 Aksjer i Den Norske Industribank 

AlS 
(Jf. forrige sak.) 

U. Alminnelige saker: 
1. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 

med departementenes forvaltning av sta
tens interesser i statsbedrifter, aksjesel
skaper og statsbanker i 1990. 
Ref. S.tid. 1521, Innst. S . 141, S .tid. 3672-
3673 {18.5.92). 

1992-93 
l. Budsjett-saker: 

l. Nasjonalbudsjettet 1993. (Innvilgnings
rammene.) 
(Vedlegg: l. Tabellvedlegg.) 
St.meld. l, ref. S .tid. 32, Budsjett-innst. S. 
I (finansinnstillingen), S .tid . . 769-946 (fi
nansdebatt 2.11.- 3.11.92). 
( 4 forslag, hvorav 3 ikke bifalt og l fra K . 
Halvorsen pva. SV sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. neste sak og IV, 1.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finansdepartementet. {De 
statsgaranterte banker- garantiordninger 
under Finansdepartementet.) 
Budsjett-innst. S. 6, S .tid. 1187-1206 
(17.11.92). 
Budsjett-kap.: 

53 20 Norges Kommunal bank 
2430 Lån til statsbankene 

5601 Renter fra statsbankene 
5606 Renter fra. Kommunalbanken av 

grunnkjøpsldn 
5607 Renter av Husbankens grunnfond 
5622 Aksjer i Den Norske Industribank 

AlS 
(Jf. neste sak og IV, 1.) 

3. Lån til statsbankene. (Korrigerte låne
transaksjoner og samlet finansieringsbe
hov.) 
St. prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 143, Budsjett
innst. S. 6, S .tid. 1187-1206 (17 .11.92). 
(Jf. foregående saker.) 

11. Alminnelige saker: 
1. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 

med departementenes forvaltning av sta
tens interesser i statsbedrifter, aksjesel
skaper og statsbanker 1991. 
Ref. S.tid. 956, Innst. S . 132, S .tid. 3844 
(14.5.93). 

Ill. Spørsmål: 
1. Sp.spm. fra Gudmund Restad om hvilke 

følger rentenedgangen bør få for statsban
kenes rentenivå, S .tid. 2935-2937 (10 .3.93). 

2. Sp.spm. fra Gudmund Restad om renteni
vået i Statens nærings- og distriktsutvik
lingsfond, S.tid. 3716-3717 (12.5 .93). 

IV. Lovsaker: 
1. Endring av lov 15. juli 1949 nr. l om Norges 

Kommunalbank.(Hjemmel for overførin
ger fra reservefondet til statskassen/egen
kapitaldivisjonen i Statens nærings- og di
striktsutviklingsfond.) 
Ot.prp. 7, reL O.tid. 4, Innst. O. 24, O.tid. 60-
64 (12.11.92), Besl. O. 8, L .tid. 5 (16.11.92). 
Lov av 4. desember 1992. 
(Jf. I , l og 2.) 

2. gndringer i visse lover på Finansdeparte~ 
mentets område (EØS-tilpasning). (Endr. 1 

lovgivningen for Landbruksbanken, Fis
karbanken og Husbanken slik at disse 
banker faller utenfor definisjon av kredit
tinstitusjoner i EØS-avtalen. Forholdet 
mellom Norges Postbank, Postgiro og 
EØS-avtalen.) 
Ot.prp. 85 (1991-92), ref. O.tid. 566 {1991-
92), Innst. O. 23, O.tid. 219-238 (17.11.92), 
Besl. O. 27, L .tid. 10 (23.11.92). Lov av 4. de
sember. 

3. Endring av lov av 5. februar 1965 nr. 2om 
Statens Landbruksbank. (Overføring av 
midler fra reservefondet til statskassen.) 
Ot.prp. 102, ref. O.tid. 708-709, Innst. O. 
125, O.tid. 787-788 (1.6.93), Besl. O. 122, 
L .tid. 74 (3.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
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Omfatter bl.a.: Fosdalen Bergverks-Aktieselskab, Kings Bay Kull Comp. AlS, Norsk Forsvarste
knologi AlS, Norsk Jern Holding, Norsk Je·mverk AlS, Norsk Koksverk, O li vin, Raufoss Ammuni
sjonsfabrikk AlS, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AlS, statsforetak, Sulitjelma Bergverk 
AlS, AlS Sydvaranger. 
Se også: INDUSTRI, INDUSTRIUTBYGGING, NORSK HYDRO AS, DEN NORSKE STATS 
OLJSELSKAP AS 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 822-845 
(27 .11.89). 
Budsjett-kap.: 

5491 Avskriving på statens kapital i 
statens forretningsdrift 

5603 Renter av statens kapital i statens 
forretningsdrift 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Næringsdepartementet. 
(Vedlegg: (I debatten omtaler næringsmi
nisteren et forslag fra A/S Syd varanger om 
permanent underjordsdrift.)) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 997-1074 
(30.11.89). 
Budsjett-kap.: 

960 Norsk Jernverk AlS 
963 AlS Sydvaranger 
969 Store Norske Spitsbergen Kulkom

paniA!S 
975 Kings Bay Kull Comp. AlS 

5660 Utbytte på aksjer i selskaper under 
Næringsdepa rtentet 

(l forslag fra Gunnar Berge pva. A, FrP og 
SV, om A/S Sydvaranger, vedtatt tilbake
sendt komite.) 
(Jf. sak 3.) 

3. Bevilgning på kap. 963. AlS Sydvaranger. 
(Brevsaken.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 1.12.89 fra 
Næringsdepartementet, statsråden til 
Stortingets presidentskap (ref. S.tid. 1153), 
2. Brev av 10.11.89 fra Aktieselskapet Syd
varanger til Næringsdepartementet. 3.-6. 
Korrespondanse mellom komiteen ved 
Ernst Wroldsen og Næringsdepartemen
tet, statsråden i tiden 6.12.-14.12.89.) 
Budsjett-innst. S. 8. Tillegg 2, S.tid. 1833-
1857 (19.12.89). 

(l forslag- ikke bifalt.) 
(Jf. sak 2.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Likviditetstilførsel til Fosdalens Berg

verks- Aktieselskab. 
St.prp. 23, ref. S.tid. 71. 
(Trukket tilbake ved St.meld. 22.) 

2. Tilbakekalling av St.prp. nr. 23 (1989-90) 
Likviditetstilførsel til Fosdalens Berg
verks- Aktieselskab. 
St.meld. 22, ref. S.tid. 264, Innst. S. 19, 
S.tid. 372 (15.11.89). 

3. Næringsfond til Verran kommune samt 
førtidspensjonering for ansatte ved Fosda
lens Bergverks-Aktieselskab. 
(Vedlegg til innst.: l. og 2. Brever av 4.12. 
og 7.12.89 fra Verran kommune, ordføre
ren, til energi- og industrikomiteen. 3. 
Brev av 11.12.89 fra Næringsdepartemen
tet til komiteen.) 
St.prp. 46, ref. S.tid. 967, Innst. S. 74, S.tid. 
1738-1753 (18.12.89). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

4. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Næringsdepartementets forvaltning 
av statens eierinteresser i statsbedrifter, 
aksjeselskaper m.v. i 1988.(Tidligere stats
råd Finn Kristensens engasjement av 
Oddbjøm Solum som styreformann i Hor
ten Verft og Sulitjelma Bergverk og for
holdet til Telemark Industriutvikling.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 4.12.89 
fra Næringsdepartementet til Riksrevisjo
nen og redegjørelse av 28.11.89 fra Finn 
Kristensen.) 
Ref. S.tid. 2037, Innst. S . 105, S.tid. 2640 
(20.3.90). 

5. Delprivatisering og børsnotering av Rau
foss AlS. 
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St.prp. 85, ref. S.tid. 3179, Innst. S. 168, 
S.tid. 3472-3491 (15.5.90). 
(l forslag fra FrP- ikke bifalt.) 

6. Privatisering av Norsk Jern Holding-kon
sernet. (Salg av 80 pst. av aksjene, herav 45 
pst. til Elkem A/S. Fullmakt til salg av res
terende aksjer.) 
(Vedlegg: Konsern-struktur pr. l. januar 
1990. Vedlegg til innst.: l. og 2. Brev av 
23.5.90 fra energi- og industrikomiteen til 
statsråd Petter Thomassen, Næringsde
partementet og svarbrev av 28.5.90. 3. Brev 
av 28.5.90 fra Norsk Jern Holding AS til 
Næringsdepartementet, Statsselska psav
delingen. 4. og 5. Brev av 30.5.90 fra Aps 
industrifraksjon til statsråden og svarbrev 
av 6.6.90. 6. og 7. Brev av 7.6.90 fra komi
teen til statsråden og svarbrev av 7 .6.90. 8. 
og 9. Brev av 8.6. fra FrPs industrifraksjon 
til statsråden og svarbrev av 8.6.90.) 
St.prp. 103, ref. S.tid. 3579, Innst. S. 247, 
S.tid. 4303-4348 (13.6.90). 
(l forslag fra FrP om salg av resterende ak
sjer - ikke bifalt.) 

7. Omstilling i Sør-Varanger og fremtidig 
virksomhet ved AlS Sydvaranger. 
St.prp. 114, ref. S.tid. 4110, Innst. S . 263 
(ikke-beh.), S.tid. 4455 (15.6.90). 

lll. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om fortsatt 

drift av Fos dalen Bergverk, S. tid. 320-321 
(8.11.89). 

2. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om å skifte ut 
styret ved Horten Industripark for blant 

annet å sikre lokal representasjon og om 
forvaltning av statens eiendommer, S. tid. 
348-349 (15.11.89). 

3. Sp.spm. fra Inge Staldvik om å erstatte 
tapte arbeidsplasser ved Fosdalen Berg
verk, S.tid. 349-350 (15.11.89). 

4. Sp.spm. fra Marit Nybakk om bekreftelse 
på at utstyret til trådverksdelen ved Spi
gerverket ikke skal flyttes til Mo i Rana, 
S.tid. 2042-2043 (10.1.90). 

5. Sp.spm. fra Jan Elvheim om å bidra til at 
statskontrollerte selskap/institusjoner blir 
lokalisert til Kyst-Norge, S.tid. 2140-2141 
(24.1.90). 

6. Sp.spm. fra Asbjørn Bjømset om Norsk 
J em Holdings planar om å selje 40 % av 
aksjane i Blikkvalseverket, og tiltak for å 
sikre arbeidsplassane, S.tid. 2156-2157 
(24.1.90). 

7 . Sp.spm. fra Grete Knudsen om å sikre at 
Norsk Jern Holding ivaretar det omstil
lingsarbeidet som Stortinget har sluttet 
seg til, når Regjeringen åpner for aksjesalg 
til private, S.tid. 2160-2161 (24.1.90). 

8. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om delvis 
privatisering av hjørnestensbedriften 
Raufoss als, S.tid. 2309 (7 .2.90). 

9. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om privatisering 
av Norsk Jern Holding og om dette vil væ
re forenlig med oppgavene i omstillings
prosessen i Rana, S.tid. 2770-2771 (28.3.90). 

10. Sp.spm. fra Karita Bekkemellem om pri
vatisering av AlS Olivin i Møre og Roms
dal, S.tid. 3543-3544 (16.5.90). 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1244-1271 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 

5491 Avskriving pd statens kapital i 
statens forretningsdrift 

5603 Renter av statens kapital i statens 
forretningsdrift 

(l forslag fra A og SV etter at komiteens 
flertallsinnst. ble trukket.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1645 
(11.12.90). 
Budsjett-kap.: 

969 Store Norske Spitsbergen Kulkom
paniA!S 

975 Kings Bay Kull Comp. AlS 
5660 Utbytte pd aksjer i selskaper under 

Næringsdepartementet 
3. Omstilling i Sør-Varanger og fremtidig 

virksomhet ved AlS Sydvaranger. 
St.prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 1191, Bud
sjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1645 (11.12.90) . 
(Jf. Il, sakene l og 7 .) 

U. Alminnelige saker: 
l. Omstilling i Sør-Varanger og fremtidig 

virksomhet ved AlS Sydvaranger. 
St.prp. 114 (1989-90), ref. S.tid. 4110 (1989-
90). 
(Trukket tilbake ved St.meld. 27 .) 
(Jf. sak 7 og I, sak 3.) 

2. Tilbakekalling av St.prp. nr. 114 (1989-90) 
om omstilling i Sør-Varanger og fremtidig 
virksomhet ved AlS Sydvaranger. 
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St.meld. 27, ref. S.tid. 1191, Innst. S. 54, 
S.tid. 1646 (11.12.90). 

3. Forslag fra Anders C. Sjaastad, Kjellaug 
Nakkim, Hallgrim Berg og Ingvard Sverd
rup om salg av aksjer i TBK A/S. 
Dok. 8:9, ref. S.tid. 763, Innst. S. 84, S.tid. 
2664, 2825-2839 (22.3.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

4. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Næringsdepartementets forvaltning 
av statens eierinteresser i statsbedrifter, 
aksjeselskaper m.v. i 1989. 
Ref. S.tid. 1192, Innst. S. 106, S.tid. 2825 
(22.3.91). 

5. AlS Olivin. Erverv av eierinteresser i 
Moxy-prosjektet. 
St.prp. 68, ref. S.tid. 3083, Innst. S. 135, 
S.tid. 3242-3249 (7 .5.91). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

6. Beiarn kommune sender uttalelse datert 
21. mai 1991 vedrørende nedleggelse av 
gruvedriften i Sulitjelma. 
Ref. S.tid. 3571 (31.5.91), og vedlagt proto
kollen. 

7. Omstilling i Sør-Varanger og fremtidig 
virksomhet ved AlS Sydvaranger. 
St.prp. 80, ref. S.tid. 3394, Innst. S. 235, 
S.tid. 4228-4241 (18.6.91). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. sak 2 og I, sak 3.) 

8. Opsjonsavtale om overdragelse av Rana 
Gruber AlS til de ansatte. 
(Vedlegg: l. Avtale av 7. mai 1991 vedrø
rende opsjon på overdragelse av statens 
aksjer i Rana Gruber AS. 2. Advokat An
ders Eckhoffs brev av 8. april 1991 til Næ
ringsdepartementet.) 
St.prp. 86, ref. S.tid. 3361, Innst. S. 212, 
S.tid. 4241-4248 (18.6.91). 
(2 forslag, hvorav l ikke bifalt og l fra Rag-

na Berget Jørgensen sendt Regjeringen -
se REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Reidar Johansen om omstil

lingstiltak i Sør- Varanger kommune, 
S.tid. 2054-2055 (16.1.91). 

2. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om lang
siktig pelletsproduksjon basert på under
jordsdrift er et aktuelt driftsalternativ ved 
AlS Sydvaranger, S.tid. 2055-2056 
(16.1.91). 

3. Sp.spm. fra Kristin Clemet om førtidspen
sjoneringsordning ved Raufoss AlS som 
forutsetter at de førtidspensjonerte regi
streres som arbeidssøkere, S.tid. 2767-2768 
(20.3.91). 

4. Sp.spm. fra Trond Jensrud, framsatt av 
Erik Dalheim om driftstilskudd til be
driftsbarnehager for statsbedrifter, S.tid. 
3091 (24.4.91). 

5. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om framlegging 
av proposisjon vedrørende omstilling i 
Sør- Varanger og framtida til NS Sydvar
anger, S.tid. 3271-3272 (8.5.91). 

6. Sp.spm. fra Ashild Hauan om praktise
ring av førtidspensjoneringsordning ved 
Norsk Koksverk AlS under avviklingen av 
driften, S.tid. 3712 (5.6.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om statsforetak. (Særskilt vedlegg: 

NOU 1991: 8 Lov om statsforetak. Leder 
Gudmund Knudsen.) 
Ot.prp. 32, ref. O.tid. 345, Innst. O. 67, O.tid. 
528-557 (4.6.91), Besl. O. 68, L.tid. 28 
(13.6.91). Lov av 30. august 1991. 
(Loven ble bifalt mot H, FrP og SVs stem
mer.) 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1021-1036 
(22.11.91). 
Budsjett-kap.: 

5491 Avskriving pd. statens kapital i 
statens forretningsdrift 

5603 Renter av statens kapital i statens 
forretningsdrift 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1525-1588 
(3.12.91). 

Budsjett-kap.: 
963 AlS Sydvaranger 
969 Store Norske Spitsbergen Kulkom

paniAIS 
972 Sulitjelma Bergverk AlS 
975 Kings Bay Kull Comp. AlS 

5660 Utbytte pd. aksjer i selskaper under 
Næringsdepartementet 

3. Budsjettering av ventelønn. (Kap. 1536 og 
4536.) 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 2. Tillegg l, S.tid. 1939-1940 
(17 .12.91). 
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Il. Alminnelige saker: 
l. Diverse endringer på statsbudsjettet for 

1991 vedrørende Næringsdepartementet. 
(Kap. 957 Omstrukturering av Norsk Jern
verk AS, Norsk Jernverk/Norsk Jern Hol
ding - dekning av økonomisk ansvar i tvis
tesaker.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 845, Innst. S. 74, S.tid. 
1945- 1946 (17 .12.91). 

2. Omorganisering av Luftfartsverket. 
(Etablering som forvaltningsbedrift.) 
(Vedlegg: Jf. NOU 1988: 31 Sivil luftfart -
organisasjon, styring og tilsyn. Leder Bor
ger A. Lenth.) 
St.prp. 33, ref. S.tid. 1183, Innst. S. 83, 
S.tid. 2430- 2438 (11.2.92). 
(2 forslag- ikke bifalt.) 

3. Forslag til instruks for Riksrevisjonens 
kontroll med forvaltningen av statsfore
tak. 
Ref. S.tid. 1521, Innst. S. 107, S.tid. 2747-
2748 (10.3.92). 

4. Omorganisering av Direktoratet for sta
tens skoger. (Statsforetak under navnet 
Statskog SF.) 
St.prp. 52, ref. S.tid. 2701, Innst. S. 158, 
S.tid. 3558- 3570 (14.5.92). 
(3 forslag, hvorav 2 ikke bifalt og l fra In
ger Dag Steen pva. SV og Sp sendt Regje
ringen - se REGJERING EN OVER
SENDT I.) 

5. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med departementenes forvaltning av sta-

tens interesser i statsbedrifter, aksjesel
skaper og statsbanker i 1990. 
Ref. S.tid. 1521, Innst. S. 141, S.tid. 3672-
3673 {18.5.92). 

6. Norsk Forsvarsteknologi AlS. Aksjeerverv, 
utvikling og kapitalstruktur. (Erverv av 
aksjene i Basetec A/S, fullmakt til kapita
lutvidelse og børsnotering av NFT, ny for
målsparagraf.) 
St.prp. 108, ref. S.tid. 3945, Innst. S. 233, 
S.tid. 4332-4339 (18.6.92). 
{3 forslag ikke bifalt. Komiteens flertall
sinnst. om erverv av aksjer til rimelig vil
kår for ansatte- ikke bifalt.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om valg av nor

ske produkter ved forvaltningsbedriftenes 
sponsing av idretten, S.tid. 2205-2206 
(29 .1.92). 

2. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad, 
framsatt av Brit Vingelsgaard Ryen om 
når stortingsmelding om utflytting av 
statlige institusjoner fra Oslo blir lagt 
fram, S.tid. 2290-2291 (5.2.92). 

3. Sp.spm. fra Per Eggum Mauseth om stats
bedrifter vil bli utmeldt av NHO, eventuelt 
ved instruks fra generalforsamlingen, 
S.tid. 3780-3781 (27.5.92). 

4. Sp.spm. fra Oddmund H. Hammerstad om 
ny virksomhet i Nydalen etter nedleggin
gen av Christiania Spigerverk A/S, S.tid. 
3831-3833 (3.6.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Fi.nans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S . 6, S.tid. 1187-1206 
(17 .11.92). 
Budsjett-kap.: 

5491 Avskriving pd statens kapital i 
statens forretningsdrift 

5603 Renter av statens kapital i statens 
forretningsdrift 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 8, S.tid. 1785-1838 
(1.12.92). 
Budsjett-kap.: 

963 AlS Sydvaranger 
968 Norsk Koksverk AiS 
972 Sulitjelma Bergverk AlS 
975 Kings Bay Kull Comp. AlS 

5660 Utbytte på aksjer i selskaper under 
Næringsdepartementet 

3. Endringer vedrørende Store Norske Spits
bergen Kulkompani AlS og Svalbard 
Samfunnsdrift AlS. (Kap. 969/951 og kap. 
970/952.) 
St.prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 1472, Bud
sjett-innst. S. 8, S.tid. 1785-1838 (1.12.92). 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Omdannelse av Norsk Medisinaldepot og 

Medinnova. (Omdanning av Norsk Medisi
naldepot til et statsaksjeselskap og Medi
sinsk Innovasjon Rikshospitalet til et 
statsforetak.) 
St.prp. 112 (1991-92), ref. S.tid. 3946 (1991-
92), Innst. S. 19, S.tid. 1118-1123 (13.11.92). 
(l forslag fra H og Fr P om omdannelse av 
Medinnova til et statsaksjeselskap.) 



Statsbedrifter - 600 -

2. Diverse endringer på statsbudsjettet for 
1992 vedrørende Næringsdepartementet. 
(Kap. 968 Norsk Koksverk A/S, innfrielse 
av garantiansvar for miljøtiltak.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 1072, lnnst. S. 80, 
S.tid. 2171-2190 (14.12.92). 

3. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med departementenes forvaltning av sta
tens interesser i statsbedrifter, aksjesel
skaper og statsbanker 1991. 
Ref. S.tid. 956, Innst. S. 132, S.tid. 3844 
(14.5.93). 

4. Tilskot til AlS Bleikvassli Gruber. (Kap. 
950 A/S Sydvaranger.) 

(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 9.6.93 fra 
Nærings- og energidepartementet til Si
gurd Holemark.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 4227, Innst. S. 236, 
S.tid. 4695-4699 (16.6.93). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Børre Rønningen om ein sam

la situasjonsrapport om dei omfattande ef
fektiviserings- og rasjonaliseringstiltaka i 
delar av statsforvaltninga og forvalt
ningsbedriftene, S.tid. 3049-3050 (24.3.93). 
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STATSBUDSJETTET 

Omfatter bl.a.: Den gule bok, finansdebatt, nasjonalbudsjettet, salderingsdebatt, statsregnska
pet. 
Se også: AKSJER, AVGIFTER, FINANSER, KREDITTPOLITIKK, PRISER, SKATTER, 
STATS LÅN 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Finansminister Gunnar Berges redegjørel
se for statsbudsjettet (finanstalen). 
S.tid. 42-50 (12.10.89), S.tid. 373-545 (fi
nansdebatt 16.11.-17.11.89.) 

2. Finansminister Arne Skauges redegjørelse 
for endringer i statsbudsjettet. (Skattelet
telser, reduksjon i statens utgifter, endrin
ger i statsbankenes innvilgningsrammer 
og utlånsrenter.) 
S.tid. 293-298 (3.11.89), S.tid. 373-545 (fi
nansdebatt 16.11.-17.11.89.) 

3. Nasjonalbudsjettet 1990. 
(Vedlegg: l. Tabellvedlegg. Skriv med ret
telser fra finansdep., ref. S.tid. 71.) 
St.meld. l, ref. S .tid. 71, Budsjett-innst. S. 
I (finansinnstillingen), S.tid. 373-553 (fi
nansdebatt 16.11.- 17 .11.89). 
(39 forslag, hvorav 4 sendt Regjeringen, 
henholdsvis fra Kristin Halvorsen, Solveig 
Torsvik og Anders Aune (2). l forslag fra 
Kristin Halvorsen pva. SV og Aune-lista 
sendt samferdselskomiteen. Resten ikke 
bifalt.) 

4. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
budsjetterminen 1990. («Den gule bok».) 
(Regjeringen Harlem Brundtlands bud
sjettforslag.) 
(Vedlegg: l. Tabeller: Statsbudsjettet 
medregnet folketrygden 1984-1990. Tabel
ler: Statsregnskapet medregnet folketryg
den for l. halvår 1989. 3. Stillinger i staten.) 
St.prp. l, ref. S.tid. 71, Budsjett-innst. S. I 
(finansinnstillingen), S.tid. 373-553 (fi
nansdebatt 16.11.- 17 .11.89). 
(39 forslag, hvorav 4 sendt Regjeringen, 
henholdsvis fra Kristin Halvorsen, Solveig 
Torsvik og Anders Aune (2)- se REGJE
RINGEN OVERSENDT. l forslag fra Kris
tin Halvorsen pva. SV og Aunelista sendt 
samferdselskomiteen. Resten ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

5. Endring av St. prp. nr. l om statsbudsjettet 

medregnet folketrygden for 1990. (Regje
ringen Syses budsjettforslag.) 
St. prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 298, Budsjett
innst. S. I (finansinnstillingen), S .tid. 373-
553 (finansdebatt 16.11.-17.11.89). 
(39 forslag- se forrige sak. Etter finansde
batten votertes over et mistillitsforslag fra 
Kjellbjørg Lunde. Forslaget ble ikke bifalt 
med 125 mot 16 stemmer.) (Jf. foregående 
saker.) 

6. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1990, B. Fellesskatt til 
skattefordelingsfondet for 1990. C. Ter
minskatt på formue i og inntekt vunnet 
ved utvinning og rørledningstransport av 
petroleum for inntektsåret 1990. D. Avgif
ter o.a. til folketrygden for 1990 og E. Pro
duktavgift til folketrygden for fiskeri- og 
selfangstnæringen for 1990. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1987. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S .tid. 373-544, 553-563 
(finansdebatt 16.11.-17 .11.89). 
(29 forslag, hvorav l fra Solveig Torsvik 
om prosentsatsen for folketrygdtilskott 
fra kommunene bifalt. Denne satsen ble 
senere endret. Se KOMMUNENES ØKO
NOMI Il, 1.) 

7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Næringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet: Oversikt 
over nybygg ferdig under Statens bygge
og eiendomsdirektorat i 1988.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 570-629 
(20 .11.89). 
(38 forslag, hvorav 4 fra Ingrid I. Willoch 
pva. H, KrF og Sp, bifalt.) 
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8. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 654-696 
(21.11.89). 
(41 forslag, hvorav 9 framsatt av Sigbjøm 
Ravnåsen pva. H, KrF og Sp, bifalt.) 

9. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til be
vilgninger til sivilt beredskap 1990. 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 1988. 3. 
Regulering av embedsdistrikter (doms
sogn) m .m. 4. Graden av under- og over
dekning for de typer tjenester som dom
stolene yter. Vedlegg til innst.: Brev fra 
Stortingets administrasjon til justiskomi
teen datert 2.11.89 om sivilombudsman
nens budsjett.) 
Budsjett-innst. S. 4, S .tid. 716-764 
(23.11.89). 
(29 forslag, hvorav 2 fra Eva R. Finstad 
pva. H, KrF og Sp, bifalt.) 

10. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Fors?.-'arsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S .tid. 767-818 
(24.11.89). 
(23 forslag, hvorav l fra Ingvald Godal pva. 
H, KrF og Sp om økt øvingsaktivitet, bi
falt.) 

11 . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Utenriksdepartementet, 
Forhruker- og administrasjonsdeparte
mentet, Kultur- og vitenskapsdepartemen
tet, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 
Finans- og tolldepartementet, Landbruks
departementet, Samferdselsdepartementet 
og Sosialdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet: Tilskudd 
over departementets budsjett til regule
ring av forbrukerprisene og Landbruksde
partementets budsjett til gjennomføring 
av jordbruksavtalen.) 
Budsjett-innst. S. 6, S .tid. 822-845 
(27.11.89). 
Budsjett-kap.: 

5605 Renter av statskassens kontantbe
holdning og andre fordringer 

(16 forslag- ingen bifalt.) 
12 . Tollavgifter for 1990. 

Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 845-847 
(27 .11.89). 

13. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Kommunal- og ar-

beidsdepartementet: Inntektssystemet. 
Tilskudd til fylkeskommunene og kom
munene 1990. Særskilt vedlegg til St. prp. 
l for Miljøverndepartementet: Grønn bok. 
Miljøtiltak i statsbudsjettet. Vedlegg til 
innst.: Brev av 10.11.89 fra Kommunal- og 
arbeidsdepartementet om uklarhet i 
St.prp. l. Tillegg 3 vedr. HVPU-reformen 
og brev av 15.11.89 om korreksjoner til 
St.prp. l. Brev av 16.11.89 fra Miljøvernde
partementet om feil i St.prp. l.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 857-967 
(28.11.89). 
{84 forslag, hvorav 7 fra Sverre Mauritzen 
pva. H, KrF og Sp,og l forslag fra Inger Pe
dersen bifalt. 2 forslag fra Børre Rønnin
gen sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

14. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
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 enkel te anlegg under 
kap. 2454 Statskraftverkene. Særskilt ved
legg: Meddelte vassdragskonsesjoner. Til
latelser meddelt i 1988. Vedlegg til innst.: 
Brev av 16.11.89 fra Næringsdepartemen
tet om Industrifondets tapsrisiko. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 997-1074 
(30.11.89). 
(29 forslag, hvorav l fra Gunnar Berge pva. 
A, FrP og SV, om NS Sydvaranger vedtatt 
tilbakesendt komiteen.) 

15. Revisjon av plan for utbygging og drift av 
Sleipner Øst m.v. (Ilandføring til Kårstø i 
Rogaland istedenfor til Teeside i England. 
Tiltredelse av drivverdighet for Statfjord 
Øst-feltet. Oppheving av bæring i utvin
ningstillatelser tildelt før 1987.) 
St. prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 650 , Budsjett
innst. S. 8, S .tid. 997-1074 (30.11.89). 

16. Statskraftkontraktene med alminnelig 
forsyning og Statskraftverkenes drifts
budsjett for 1990 m .v. 
(Vedlegg: l. Sammenfatning av forslag fra 
Statskraft og Statskraftkjøpernes Felles
organ om nye kontraktsvilkår for alminne
lig forsyning. 2. Brev fra Statskraftkjøpe
renes Fellesorgan til Olje- og energidepar
tementet. 3. Brev fra Metallurgisk Indu
stris Landsforening til Olje- og energide
partementet.) 
St. prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 650 , Budsjett
innst. S. 8, S .tid. 997-1074 {30.11.89). 
(Jf. sakene l og 4.) 

17. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Fiskeridepartementet. 
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Budsjett-innst. S. 10, S .tid. 1155-1212 
(4.12.89). 
(26 forslag, hvorav 4 fra Nils O. Gol ten pva. 
H, KrF og Sp, bifalt.) 

18. Svalbardbudsjettet 1990. 
(Vedlegg: Oversikt over de viktigste for
slag til direkte bevilgninger i Svalbardom
rådet for 1990 som dekkes over det ordi
nære budsjett.) 
Budsjett-innst. S. 15, S.tid. 1212-1219 
(4.12 .89). 

19. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Departementet for utviklingshjelp, Justis
og politidepartementet og Miljøvernde
partementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdeparte
mentet: Oversikt over fast organiserte stil
linger for utsendt personale ved de uten
rikske fagstasjoner pr. l. januar 1990. Ved
legg til St.prp. l for Departementet for ut
viklingshjelp: l. Bosteds- og barnetillegg 
1.1.1989 for tjenestemenn ved de stedlige 
representasjoner. 2. Utetillegg for eksper
ter 1.9.1989. 3. De største mottakere av bi
stand i 1988 og 1989. 4 a.-d. Oversikt over 
landfordeling i 1988 og 1989 av kap. 1230 
Samarbeid med næringslivet. 5. Oversikt 
over fordelingen mellom de ulike bistand
styper i 1988 og 1989. 6. Disponering av 
kap. 1230 Samarbeid med næringslivet. 
Budsjett-innst. S. 3, S .tid. 1219-1260 
(4.12.89). 
(69 forslag, hvorav 4 framsatt av Jan Peter
sen pva. H, KrF og Sp, bifalt.) 

20. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S .tid. 1261-1360 
(5 .12.89). 
(82 forslag hvorav 12 fra Thea Knutzen ~ 
henholdsvis 8 pva. H,FrP, KrF og Sp og 4 
pva. H, KrF og Sp, bifalt.) 

21. Forlengelse av ordningen med behand
lingsreiser til utlandet. (For voksne pasi
enter med revmatiske sykdommer og pso
riasis og barn med astma/allergi og kronis
ke lungesykdommer i Igalo, Jugoslavia og 
Lanzarote, Spania.) 
St. prp. l. Tillegg 9, ref. S.tid. 967 , Budsjett
innst. S. 11. Tillegg l , S .tid. 1261-1360 
(5.12.89). 

22. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1990. 
(Vedlegg til St.prp. l : l. Skatteligningen 
for inntektsåret 1987.2. Oversikt over skat
te- og avgiftsspørsmål under utredning. 
Vedlegg til Budsjett-innst. : Oppsumme
ring av forslag fra mindretall angående de 
ulike skatte- og avgiftsforslag.) 

Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1365-1430 
(6.12.89). 
(38 forslag hvorav l fra Tor Mikkel Wara 
om arveavgiften bifalt.) 

23. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
(Særskilt vedlegg: til St.prp. l for Kirke
og undervisningsdepartementet: Hand
lingsplan. Framtidig organisering av spe
sialpedagogiske tiltak og tjenester. Sær
skilt vedlegg til St. prp. l for Kultur- og vi
tenskapsdepartementet: Tiltak for barn og 
ungdom 1990.) 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7 .12.89). 
(132 forslag, hvorav 39 fra Siri Frost Sterri 
vekselsvis pva. H, KrF og Sp, og pva. H, 
FrP, KrF og Sp, bifalt.) 

24. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Samferdselsde
partementet og dets etaters deltakelse i 
aksjeselskaper m.v. 2. Budsjettforslag for 
1990 fra Styret for Postverket. 3. Budsjett
forslag for 1990 fra Styret for Televerket.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1541-1616 
(8.12.89). 
(38 forslag hvorav 5 bifalt, henholdsvis 2 
fra Anders C. Sjaastad pva. H , KrF og Sp, l 
fra Kjell Opseth pva. A og SV og 2 fra Har
ry Jensen pva. FrP. l forslag fra Inge Myr
voll pva. SV sendt Regjeringen -se RE
GJERING EN OVERSENDT l.) 

25. Statusrapport for Hurum-prosjektet og be
vilgninger til planlegging. (Ny post under 
kap. 1310, Hovedflyplass.) 
(Vedlegg: Uttalelser fra Oppland fylkes
kommune og Hurum kommune, sendt ko
miteen i forbindelse med denne sak, ref. 
S.tid. 72 .) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S .tid. 72, Budsjett
innst. S. 14, S.tid. 1541-1616 (8.12.89). 

26. Endringer i Samferdselsdepartementets 
budsjettforslag for 1990 vedrørende Veg
formål og Transportsubsidier. (Kap. 1325 
og 4324, Granfosslinjen, Oslo. Kap. 1330, 
drift av flyruter på Fagernes Lufthavn, 
Leirin.) 
St.prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 72, Budsjett
innst. S. 14, S .tid. 1541-1616 (8.12.89). 
(l forslag fra Harry Jensen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2 7. Endringer i Samferdselsdepartementets 
budsjettforslag for 1990 vedrørende Jern
banetransport, Post og Telekommunika
sjoner. (Revisjon av driftsbudsjettforslag 
for NSB og omlegging til nytt budsjettsys-

l 
l 

l 

l 

l 
l 

l 
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tem. Revisjon av driftsbudsjettforslag for 
Postverket og Televerket.) 
St. prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 372, Budsjett
innst. S. 14, S.tid. 1541-1616 (8.12.89). 
(Jf. forrige sak.) 

28. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag for 1990 vedrøren
de Administrasjon, Sivil luftfart og Post. 
(Kap. 1300, Havarikommisjonen i forbin
delse med flyulykken i Skagerrak. Kap. 
1300 og 1310/4310, revidert budsjett og 
kap. 2452, revidert driftsbudsjett for Post
verket som følge av reduksjon i avsetning 
til reguleringsfondet.) 
St. prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 651, Budsjett
innst. S. 14, S.tid. 1541-1616 (8.12.89). 
(Jf. II,sakene 2 og 3.) 

29. Statsgaranti for forsikringsverdien av en 
norsk kunstutstilling i utlandet.( «Rom 
med utsikt. Kvinners kunst i Norge 1880-
1990».) 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S .tid. 1364, Bud
sjett-innst. S. 3. Tillegg l, S.tid. 1703 
(18.12.89). 

30. Statskraftkontraktene med alminnelig 
forsyning. 
St.prp. l. Tillegg 12, ref. S.tid. 1619, Bud
sjett-innst. S. 8. Tillegg l, S.tid. 1735-1737 
(18.12.89). 

31. Støttetiltak for fiskerinæringen for 1990. 
St.prp. l. Tillegg 11, ref. S.tid. 1619, Bud
sjett-innst. S. 10. Tillegg l, S.tid. 1753-1790 
(18.12.89). 
(8 forslag- ingen bifalt.) 

32. Opprettelse av et Arbeids- og administra
sjonsdepartement og et Familie- og forbru
kerdepartement. Sammenslåing av Uten
riksdepartementet og Departementet for 
utviklingshjelp. Opprettelse av et Utdan
nings- og forskningsdepartement og et 
Kirke- og kulturdepartement. 
(Vedlegg til innst.: l. Oversikt over flytting 
av stillinger UD/DUH/NORAD og over be
vilgningsmessige endringer ved sammen
slåing UD/DUH. 2. Oversikt over endrin
ger mellom de ulike kapitlene. Inntatt i 
innst.: Uttalelse fra utenriks- og konstitu
sjonskomiteen.) 
St. prp. l. Tillegg 8, ref. S .tid. 967, Budsjett
innst. S. 2. Tillegg l, S .tid. 1797-1833 
(19.12.89). 

33. Nasjonalbudsjettet 1990. 
(Vedlegg: 30 tabellvedlegg.) 
St.meld. l, ref. S .tid. 71, Budsjett-innst. S. 
II (salderingsinnstilling), S.tid. 1860-1928 
(salderingsdebatt 20.12.89). 

34. Saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1990. (Tabellvedlegg: l. En
dring av utgifter og inntekter i St. prp. l. 
Tillegg 3 og 8 for 1989-90. 2.-5. Økning og 

nedsettelse av utgifter og inntekter, ekskl. 
Tillegg 3 og 8, foreslått etter budsjettfram
legget 12. oktober1989. 6.- 8. Økning av ut
gifter og nedsettelse av utgifter og inntek
ter under Stortingets budsjettbehandling. 
9. Totale endringer i forhold til St.prp. l 
(Gul bok) for 1989-90. 10. Oversikt over 
skatter og avgifter. 11. Oversikt over sal
dert budsjett 1990. 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 28.11.89 fra 
Riksrevisjonen til Stortingets President
skap vedr. Stortingets bevilgningsregle
ment. 2. Brev av 2.10.89 fra Riksrevisjonen 
til Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet vedr. NOU 1989: 5 En bedre orga
nisert stat. 3. Brev av 30.10.84 fra Riksrevi
sjonen til Finansdepartementet vedr. 
NOU 1984: 23 Produktivitetsfremmende 
reformer i statens budsjettsystem.) 
St.prp. l. Tillegg 13, ref. S.tid. 1619, Bud
sjett-innst. S. II (salderingsinnstilling), 
S.tid. 1860-1947 (salderingsdebatt 
20.12.89). 
(22 forslag- ingen bifalt.) 

35. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
for budsjE:tt- terminen l. januar til 31. de
sember 1990. 
Budsjett-innst. S. III, S .tid. 1860-1947 
(20.12 .89). 

36 . Revidert nasjonalbudsjett 1990. 
(Vedlegg: l. Visse økonomiske virkninger 
for Norge av tilpasningen til EFs indre 
marked. 2. Petr~leumsfond. 3. Budsjett
forslagene for 1987, 1988 og 1989. 4. Aktu
elle bakgrunnstabeller.) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3534, Budsjett-innst. 
S. IV, S .tid. 4455-4521 (15.6.90). 
(14 ·forslag, hvorav 12 ikke bifalt, l om 
lønnsutviklingen for næringslivsledere -
trukket, l forslag fra Åshild Hauan, Bjarne 
Mørk Eidem, Ragna Berget Jørgensen, 
Rolf Bendiksen og Inger Pedersen om Væ
røy-flyplassen - REGJERINGEN OVER
SENDT I.) (Jf. II, 11.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Fordeling til komiteene av de enkelte ka

pitler i forslaget til statsbudsjett for 1990. 
S.tid. 57-71 (23.10.89). 

2. Endring i statsbudsjettet for 1989 under 
kap. 21, 1614 og 1616. (Statsrådet- økt rei
sebevilgning, Ligningskontorene og And
re utgifter til skatte- og avgiftsinnkreving.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 71, Innst. S. 14, S .tid. 
301-316 (7 .11.89). 

3. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet 1989 
under Forbruker- og administrasjonsde
partementet, kap. 1508. (Forvaltningstje
nestene- dekning av merutgifter til porto, 
trykning av Regjeringens dokumenter til 
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Stortinget, vakthold i Regjeringskvartalet. 
I debatten generelt om Stortingets bud
sjettbehandling og bevilgningsreglemen
tet.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 71, lnnst. S. 15, S .tid. 
302-316 (7.11.89). 

4. Endringer i bevilgninger m.v. under for
svarsbudsjettet for 1989. (Omgrupperinger 
på grunn av endringer i budsjettforutset
ningene, prøveordning med gratisreiser 
med NSB for vernepliktige i uniform, inn
tekter av salg av overvåkingsfly og under
vannsbåter.) 
St. prp. 30, ref. S .tid. 372, Innst. S. 34, S .tid. 
818-820 (24.11.89). 

5. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1989. (Omgrupperinger- Oversikt over til
leggsbevilgninger vedtatt i løpet av året, 
og over folketrygdens utgifter og inntek
ter. Økt inntektsunderskudd.) 
St.prp. 38, ref. S.tid. 967, Innst. S. 50, S.tid. 
1362- 1363 (5.12.89). 

6. Statsrekneskapen medrekna folketrygda 
for budsjett- terminen 1988. 
(Vedlegg: l. Oversikter over statsregnska
pet for 1988. 2. Statens bevilgingsregn
skap. 3. Statens kapitalregnskap. m.m.) 
St.meld. 3, ref. S .tid. 564, Innst. S. 76, S.tid. 
1860- 1924 (salderingsdebatt 20.12 .89) 

7. Ny saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1989. 
(Vedlegg: l . Oversikt over endringer i 
statsbudsjettet medregnet folketrygden 
1989. 2-5. Økning og nedsettelse av utgif
ter, og inntekter etter salderingen 20. de
sember 1988. 6. Oversikt over endringer i 
statens forretningsdrift. 7. Totale endrin
ger i forhold til S. Ill (1988-89). 8 og 9. 
Oversikt over skatter, avgifter og statsbud
sjettet medregnet folketrygden 1989. 10. 
Utgifter 1.-3. kvartal 1989 fordelt etter pro
gramområder.) 
St.prp. 50, ref. S.tid. 1619, lnnst. S. 77, 
S .tid. 1860- 1928 (salderingsdebatt 
20.12.89). 

8. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regn
skap vedkommende administrasjon av 
Svalbard for 1988. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. 
(Riksrevisjonens konstitusjonelle anteg
nelser.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst. brev av 21.3.90 fra 
Samferdselskomiteens fraksjoner.) 
Dok. l, ref. S.tid. 72, Innst. S. 142, S.tid. 
3569 (16 .5.90). 

9. Forslag fra Kristin Halvorsen pva. SV 
oversendt fra Odelstinget 8. mai 1990: 
«Stortinget ber Regjeringen vurdere hvor 

stor andel av statens innskudd i Norges 
Bank som kan overføres til Statens petrole
umsfond. Denne vurdering legges fram 
med forslag i forbindelse med statsbud
sjettet for 1991.)) 
S .tid. 3625-3626 (28.5.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

10. Forslag fra Tor Mikkel Wara pva. FrP over
sendt fra Odelstinget 8. mai 1990: «Regje
ringen anmodes om å utrede et system 
hvor oljeinntekter over et grunnlovsfestet 
beløp ikke kan overføres statsbudsjettet, 
og at oljefondet og dets avkastning be
handles som en integrert del av et mer 
fondsbasert pensjonssystem under folke
trygden. Utredningen forelegges Stortin
get i form av en melding.» 
S .tid. 3626-3627 (28.5.90). (Forslaget bleik
ke bifalt.) 
(Jf. IV, sak 1.) 

11. Gjennomføring av det finanspolitiske opp
legget for 1990. (Fellesproposisjon for til
leggsbev. og endringer på statsbudsjettet 
1990.) 
St.prp. 95, ref. S.tid. 3534, lnnst. S. 244, 
S .tid. 4455-4541 (15.6.90). 
(49 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. I, 5 og 36.) 

12. Nasjonalbudsjettet 1990. (Kap. 9 Endrin
ger i bedrifts- og kapitalbeskatningen.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 71, lnnst. S. 272 (ikke
beh.), S.tid. 4661 (28.9.90). 

13. Statsrekneskapen medrekna folketrygda 
for budsjett-terminen 1989. 
(Vedlegg: l. Oversikter over statsrekne
skapen for 1989.2. Statens bevilgningsrek
neskap. 3. Statens kapitalrekneskap.) 
St.meld. 3, ref. S.tid. 4110 , Innst. S . 271 (ik
ke-beh.), S.tid. 4661 (28.9.90). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ase Klundelien om en vurde

ring av hvorvidt skader på miljøet skal 
regnes til fradrag i brutto nasjonalpro
dukt, S.tid. 2079-2080 (17 .1.90). 

2. Sp.spm. fra Erik Solheim om reduksjon i 
forsvarsbudsjettet i forbindelse med revi
dert nasjonalbudsjett, S.tid. 2571-2573 
(14.3.90). 

IV. Lovsaker: 
l . Skatteopplegget for 1990 - Lovendringer. 

(Endr. i ligningstakstene for bolig- og fri
tidseiendommer; skattlegging av dag
mammavirksomhet; en dr. i beløpsgrenser 
for standardfradrag, skattytere med liten 
skatteevne, utgifter til arbeidsreiser; av
grensning av sjømannsfradraget og sær
fradraget for fiskere; trygdeavgift og topp-
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Ot.prp. 20, ref. O.tid. 5, Innst. O. 8, O.tid. 22-
34 (12.12.89), Besl. O. 5-9, L.tid. 5-7 
(19.12.89). Lov av 22. desember 1989. 
(12 forslag i Odelstinget - hvorav l sendt 
Stortinget- se SKATTER Il, l. 5 forslag i 
Lagtinget- ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

skatt på ikke trekkpliktige naturalytelser 
og overskudd på utgiftsgodtgjørelser; ren
tesatsen ved skattlegging av fordel ved bil
lige lån i arbeidsforhold; renter på rest
skatt; endr. i reglene om overføringstid 
ved innbetaling av skatt - float-tiden.) 
Ot.prp. 11, ref. O.tid. 5, Innst. O. 8, O. tid. 22-
34 (12.12.89), Besl. O. 5-9, L.tid. 5-7 
(19.12.89). Lov av 22. desember 1989. 

3. Lov om Statens petroleumsfond. 

(12 forslag i Odelstinget, hvorav l sendt 
Stortinget - se SKATTER li, l og 5 forslag 
i Lagtinget- ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak og STATSBUDSJETTET I, 
sak 4.) 

2. Tillegg til skatteopplegget for 1990 - Lov
endringer. (Overgangsordning ved innfø
ring av nye kriterier for sjømanns- og fis
kerfradrag; opphevelse av skattefritak for 
fødsels- og omsorgspenger til yrkesakti
ve.) 

(Vedlegg til innst.: Brev av 3.4.90 fra Fi
nansdepartementet, statsråden, til finans
komiteen med svar på spørsmål oversendt 
på telefax 29.3.90, undertegnet saksordfø
rer.) 
Ot.prp. 29, ref. O. tid. 73, Innst. O. 32, O.tid. 
142-172 (8.5.90), Besl. O. 36, L.tid. 17 
(22.5.90). Lov av 22. juni 1990. 
(4 forslag, hvorav 2 ikke bifalt og 2 sendt 
Stortinget, henholdsvis fra Tor Mikkel Wa
ra og Kristin Halvorsen- se Il, sakene 9 og 
10.) 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Finansminister Arne Skauges redegjørelse 

for statsbudsjettet (finanstalen). 
S.tid. 24-30 (4.10.90), S.tid. 771-937 (finans
debatt 28.11. -29.11.90). 
(Jf. neste saker.) 

2. Finansminister Sigbjørn Johnsens rede
gjørelse for endringer i statsbudsjettet. 
(Skattelettelser, reduksjon i statens utgif
ter, endringer i statsbankenes innvilg
ningsrammer og utlånsrenter.) 
S .tid. 671-676 (17.11.90), S.tid. 771-937 (fi
nansdebatt 28.11.-29.11.90). 
(Jf. forrige og neste saker.) 

3. Nasjonalbudsjettet 1991. 
(Vedlegg: l. Tabellvedlegg.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 31, Budsjett-innst. S. 
I (finansinnstillingen), S.tid. 771-941 (fi
nansdebatt 28.11.- 29.11.90). 
(34 forslag, hvorav 5 fra Kristin Halvorsen 
pva. SV og l fra Anders Aune- se REGJE
RING EN OVERSENDT I . l forslag fra SV 
sendt kommunnal- og miljøvernkomiteen 
- se FOLKETRYGD Il, sak 6. Resten ikke 
bifalt.) 

4. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
budsjetterminen 1991.(«Den gule bok>>.) 
(Regjeringen Syses budsjettforslag.) 
(Vedlegg: l. Tabeller: Statsbudsjettet 
medregnet folketrygden 1986-1991. Tabel
ler: Statsregnskapet medregnet folketryg
den for l. halvår 1990. 3. Stillinger i staten.) 
St.prp. l, ref. S.tid. 31, Budsjett-innst. S. I 

(finansinnstillingen), S.tid. 771-941 (fi
nansdebatt 28.11.- 29 .11.90). 
(34 forslag -se forrige sak.) 
(Jf. foregående saker og neste saker.) 

5. Endring av St.prp. nr. 1om statsbudsjettet 
medregnet folketrygden for 1991. (Regje
ringen Harlem Brundtlands budsjettfor
slag.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 676, Budsjett
innst. S. I (finansinnstillingen), S.tid. 771-
941 (finansdebatt 28.11.-29.11.90). 
(34 forslag- se sak 3.) 
(Jf. foregående saker og neste saker.) 

6. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1991, B . Fellesskatt til 
skattefordelingsfondet for 1991. C. Ter
minskatt på formue i og inntekt vunnet 
ved utvinning og rørledningstransport av 
petroleum for inntektsåret 1991. D. Avgif
ter o.a. til folketrygden for 1991 og E. Pro
duktavgift til folketrygden for fiskeri- og 
selfangstnæringen for 1991. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1988. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 771-950 (28.11.-
29.11.90). 
(29 forslag, hvorav l trukket og l fra Arbei
derpartiet om tilskudd til folketrygden fra 
kommunesektoren- bifalt. Resten ikke bi
falt.) 
(Jf. sakene 4 og 5, og SKATTER IV, sak 3.) 
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7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Arbeids og admi
nistrasjonsdepartementet: Nybygg under 
Statens bygge- og eiendomsdirektorat i 
1989.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1002 
(30.11.90). 
(61 forslag, hvorav 7 bifalt, henholdsvis 4 
fra H og KrF, 2 fra KrF og l fra A og SV.) 

8. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til be
vilgninger til sivilt beredskap 1991. 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 1989. 3. 
Regulering av embedsdistrikter (doms
sagn). Vedlegg til innst.: Brev fra Stortin
gets Presidentskap til justiskomiteen da
tert 19.10.90 om endr. i budsjettforslaget til 
Sivilombudsmannen.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 1002-1049 
(30.11.90). 
( 42 forslag, hvorav 2 fra P. A. Skjervengen 
pva. FrP sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT I . l forslag fra H, 
KrF og Sp, og l forslag fra H, FrP, KrF og 
Sp, bifalt.) 

9. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1051-1097 
(1.12.90). 
(35 forslag, hvorav 2 fra KrF og Sp, bifalt.) 

10. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1101-1144 
(3.12.90). 
(40 forslag- ingen bifalt.) 

11. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 1144-1191 
(3 .12.90). 
(32 forslag, hvorav l fra Reidar Johansen 
pva. SV, sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. De øvrige ikke 
bifalt.) 

12. Svalbardbudsjettet 1991. 
(Vedlegg: Oversikt over de viktigste for
slag til direkte bevilgninger i Svalbardom
rådet for 1991 som dekkes over det ordi
nære budsjett.) 
Budsjett-innst. S. 15, S.tid. 1193-1199 
(4.12.90). 

13. Budsjettet for Norsk Polarinstitutt i 1991. 
Budsjett-innst. S. 3. Tillegg l, S.tid. 1193-
1199 (4.12.90). 

14. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Justisdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdeparte
mentet: l. Oversikt over stillinger for ut
sendt personale ved de utenrikske fagsta
sjoner pr. l. januar 1991. 2. De største mot
taket-c av bistand i 1989 og 1990. 3 a.-d. 
Oversikt over landfordeling i 1989 og 1990 
av kap. 160 Samarbeid med næringslivet. 
4. Disponering av kap. 160. 5. Oversikt 
over fordelingen mellom de ulike bistand
styper i 1989 og 1990.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1199-1243 
(4.12.90). 
(75 forslag- ingen bifalt.) 

15. Samtykke til godkjenning av norsk delta
kelse i EFTAs industrialiseringsfond for 
Jugoslavia. 
(Vedlegg: Rådsvedtak nr. 2 (godkjent på 
det niende møtet, 2. april 1990). Vedtekter 
for EFTAs Utviklingsfond for Jugoslavia.) 
St. prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 770, Budsjett
innst. S. 3, S.tid. 1199-1243 (4.12.90). 

16. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utenriksdepartementet, 
Arbeids- og administrasjonsdepartemen
tet, Finans- og tolldepartementet, Sosial
departementet, Landbruksdepartementet, 
Kirke- og kulturdepartementet, Kommu
naldepartementet, Næringsdepartementet 
og Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Arbeids- og admi
nistrasjonsdepartementet: Tilskudd over 
departementets budsjett til regulering av 
forbrukerprisene og Landbruksdeparte
mentets budsjett til gjennomføring av 
jordbruksavtalen.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1244-1271 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 

5605 Renter av statskassens kontantbe
holdning og andre fordringer 

(24 forslag, hvorav l fra KrF og Sp, l fra A 
og SV og l fra H, KrF og Sp, bifalt.) 

l 7. Tollavgifter for 1991. 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1271-1275 
(4.12.90). 

18. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1277-1356 
(6.12.90). 
(74 forslag, hvorav 7 bifalt, henholdsvis 4 
fra H, FrP, KrF og Sp, 2 fra H, KrF og Sp 
og l fra FrP.) 

19. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
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(Vedlegg til St.prp. 1: l. Samferdselsde
partementet og dets etaters deltakelse i 
aksjeselskaper m .v. 2. Budsjettforslag for 
1991 fra Styret for Norges Statsban~r. 3. 
Budsjettforslag for 1991 fra Styret for 
Postverket. 4. Budsjettforslag for 1991 fra 
Styret for Televerket.) 
Budsjett-innst. S . 14, S.tid. 1361-1423 
(7 .12 .90). 
(52 forslag hvorav 5 bifalt, 3 forslag fra H , 
KrF og Sp, og 2 forslag fra KrF og Sp.) 

20. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1991. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Skatteligningen for 
inntektsåret 1988. 2. Oversikt over skatte
og avgiftsspørsmål under utredning.Ved
legg til Budsjett-innst.: Oppsummering av 
forslag fra mindretallet angående de ulike 
skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S .tid. 1423-1474 
(7.12.90). 
(31 forslag- ingen bifalt.) 

21. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Kommunaldepartementet, 
Miljøverndepartementet og Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet m.v. 
(Vedl~gg til St. prp. l for Kommunaldepar
tementet: A. og B. Inntektssystemet. Til
skudd til fylkeskommunene og kommu
nene 1991. C. Endringer i rammetilskudd 
til helse- og sosialtjenesten i kommunene 
som overtar HVPU-institusjoner. D. En
dring i rammetilskudd til fylkeshelsetje
nesten som følge av endret ansvarsforde
ling for psykisk utviklingshemmede m.m. 
Særskilt vedlegg til St.prp. l for Miljø
verndepartementet: Grønn bok 1991. Mil
jøtiltak i statsbudsjettet. Vedlegg til innst.: 
Korreksjoner til St. prp. 1.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1475-1570 
(10.12 .90). 
(119 forslag, hvorav 6 fra KrF og Sp og l fra 
A og FrP, bifalt. 6 forslag sendt Regjerin
gen, henholdsvis 2 fra H og F'rP, 2 fra H, l 
fra SV og l fra kommunal- og miljøvern
komiteen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

22. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Næringsdepartementet og 
Olje- og energidepartementet m.v. 
(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. Særskilt vedlegg: 
Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatel
ser meddelt i 1989.) 
Budsjett-innst. S . 8, S.tid. 1573-1645 
(11.12 .90). 
(53 forslag, hvorav 2 fra H, KrF og Sp, og 2 
fra KrF og Sp, bifalt.) 

23 . Utbygging og ilandføring av olje og gass 
fra Statfjord nord og Statfjord øst feltene 
m .v. 
St. prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 564, Budsjett
innst. S. 8, S .tid. 1573-1645 (11.12.90). 

24. Integrering av Næringsøkonomisk Insti
tutt i ny Stiftelse for Samfunns- og Næ
ringslivsforskning. (Tilskudd over kap. 
922.) 
St. prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 770, Budsjett
innst. S . 8, S .tid . 1573-1645 (11.12.90). 

25. Omstilling i Sør-Varanger og fremtidig 
virksomhet ved AlS Sydvaranger. 
St.prp. l. Tillegg 6, ref. S .tid. 1191, Bud
sjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1645 (11.12 .90). 

26 . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utdannings- og forsk
ningsdepartementet og Kirke- og kultur
departementet. 
(Særskilt vedlegg: til St.prp. l for Kirke
og kulturdepartementet: Tiltak for barn 
og ungdom 1991.) 
Budsjett-innst. S . 12, S .tid. 1699-1796 
(13.12.90). 
(157 forslag, hvorav 17 bifalt : henholdsvis 
6 fra KrF og Sp, 5 fra H , KrF og Sp, 4 fra H, 
FrP, KrF og Sp, l fra H og l fra Sp. 3 for
slag sendt Regjeringen, hvorav 2 fra SV og 
l fra H - se REGJERINGEN OVER
SENDT!.) 

27. Budsjett for De olympiske vinterlekene 
1994. 
St. prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 770, Budsjett
innst. S. 12, S.tid. 1699-1796 (13.12.90). 

28. Bevilgning til planlegging av hovedfly
plass på Gardermoen. 
St.prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 1192, Bud
sjett-innst. S . 14. Tillegg l, S.tid. 1821-1869 
(18 .12.90). 
(5 forslag- ingen bifalt) 
(Jf. Se forrige sak) 

29. Støttetiltak for fiskerinæringen for 1991. 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S .tid. 1570, Bud
sjett-innst. S. 10. Tillegg l, S.tid. 1870-1894 
(18 .12.90). 
(3 forslag- ingen bifalt) 

30. A. Formues- og inntektsskatt til staten for 
inntektsåret 1990 (kap . 5501), § 8 (begrens
ningsregelen), B. Endring av vedtak om 
avgift på utstyr på opptak og/eller gjengi
velse av lyd eller bilder m.v. for 1991 (kap. 
5581), C. Endring av vedtak om avgift på 
alkohol for 1991 (kap. 5526), D. Endring av 
vedtak om avgift på tobakkvarer for 1991 
(kap. 5531) og E. Endring av vedtak om av
gift på kosmetiske toalettmidler for 1991 
(kap. 5559). 
(Vedlegg: 11. Oversikt over skatter og av
gifter. 12. Oversikt over saldert budsjett 
1991.) 
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St.prp. l. Tillegg 9, ref. S.tid. 1570, Bud
sjett-innst. S. 13. Tillegg l, S .tid. 1908-1974 
(salderingsdebatt 20.12.90). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

31. Saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1991. 
(Tabellvedlegg: l. Endring av utgifter og 
inntekter foreslått i St.prp. l. Tillegg l for 
1990-91. 2.-4. Økning av utgifter og inntek
ter og nedsettelse av utgifter, ekskl. Til
legg l, foreslått etter budsjettfremlegget 
4.10.90. 5.- 8. Økning og nedsettelse av ut
gifter og inntekter under Stortingets bud
sjettbehandling. 9. Oversikt over endrin
ger i statens forretningsdrift . l O. Totale 
endringer i forhold til St.prp. l (Gul bok) 
1990-91. 11. Oversikt over skatter og avgif
ter. 12. Oversikt over saldert budsjett 1991. 
Særskilt vedlegg til budsjett-innst. Il: For-
slag fra mindretall. . 
St.prp. l. Tillegg 9, ref. S .tid. 1570, Bud
sjett-innst. S. Il (salderingsinnstillingen), 
S.tid. 1908-2000 (salderingsdebatt 
20.12.90). 
(47 forslag, hvorav 8 bifalt, henholdsvis 2 
fra KrF og Sp, 3 fra A, KrF og Sp, l fra A, 
SV, Sp og FFF, l fra A, KrF, Sp og FFF og 
l fra A, SV, KrF og Sp. l forslag fra A, KrF 
og Sp og 3 fra finanskomiteen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT l . ) 

32. Nasjonalbudsjettet 1991 . 
(Vedlegg: 30 tabellvedlegg.) 
St.meld. l, Budsjett-innst. S. Il (salde
ringsinnstillingen), S .tid. 1908-2001 (salde
ringsdebatt 20.12.90). 

33. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
for budsjett- terminen l. januar til 31. de
sember 1991. 
Budsjett-innst. S. Ill, S.tid. 2001 (20.12.90). 
(Presidenten ber om at Stortingets kontor 
sammen med finanskomiteens sekretariat 
får fullmakt til å rette opp Budsj.-innst. S. 
Ill, i samsvar med det Stortinget har ved
tatt under behandlingen av Budsj.-innst. 
s. Il.) 

34. Revidert nasjonalbudsjett 1991. 
(Vedlegg: l. Budsjettforslagene for 1988, 
1989 og 1990. 2. Aktuelle bakgrunnstabel-
ler.) · 
St.meld. 2, ref. S .tid. 3361, Budsjett-innst. 
S. IV, S.tid. 4374-4442 (20.6.91). 
(Jf. Il, sak 14.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Nasjonalbudsjettet 1990. (Kap. 9 Endrin

ger i bedrifts- og kapitalbeskatningen.) 
Sammendrag av Aarbakke-gruppens inn
stilling.) 
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St.meld. l (1989-90), ref. S .tid. 71 (1989-90), 
Innst. S . 5,S.tid. 95-155 (11.10.90). 

{l forslag fra FrP- ikke bifalt.) 
(Jf. SKATTER Il, 1.) 

2. Fordeling til komiteene av de enkelte ka
pitler i forslaget til statsbudsjett for 1991. 
Innst. S . l, S.tid. 172-185 (16.10.90). 

3. Endret fordeling av enkelte kapitler og 
fordeling av nye kapitler i forslaget til 
statsbudsjett for 1991. 
Innst. S. 35, S .tid. 758 (23.11.90). 

4. Statsrekneskapen medrekna folketrygda 
for budsjett- terminen 1989. 
(Vedlegg: l. Oversikter over statsrekne
skapen for 1989.2. Statens bevilgningsrek
neskap. 3. Statens kapitalrekneskap.) 
St.meld. 3 (1989-90), ref. S.tid. 4110 (1989-
90), Innst. S . 41, S.tid. 771-951 (finansde
batt 28.11.-29.11.90). 

5. Endringer i bevilgninger m.v. under for
svarsbudsjettet for 1990. (Omgrupperings
proposisjon.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 699, Innst. S . 48, S.tid. 
1097- 1099 (1.12 .90). 

6. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1990. (Omgrupperinger- Oversikt over til
leggsbevilgninger vedtatt i løpet av året, 
og over Folketrygdens utgifter og inntek
ter. Økt inntektsunderskudd.) 
St.prp. 25, ref. S.tid. 770, Innst. S. 51, S .tid. 
1356-1357 (6.12.90). 

7. Endringar på statsbudsjettet for 1990 un
der kapittel administrerte av Utenriksde
partementet. (Omgrupperinger innen 03-
området) 
St. prp. 17, ref. S.tid. 770, Innst. S . 64, S.tid. 
1801- 1807 (14.12.90). 

8. Endringer på statsbudsjettet for 1990 un
der diverse kapitler administrert av Justis
og politidepartementet. 
St.prp. 16, ref. S .tid. 770, Innst. S . 63, S.tid. 
1902- 1903 (19.12.90). 

9. Forslag fra Kristin Halvorsen pva. SV 
oversendt fra Odelstinget l 7. desember 
1990: «Stortinget ber Regjeringen om å til
føre inntektene fra C02-avgiften på petro
leumsvirksomhet på kontinentalsokkelen 
til Det internasjonale klimafond." 
S.tid. 1908 (20.12.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. IV, sak 1.) 

10. Ny saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1990. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg: l. Oversikt over 
endringer i statsbudsjettet medregnet fol
ketrygden 1990. 2.-3. Økning og nedsettel
se av utgifter, vedtatt eller foreslått etter 
salderingen 20. desember 1989. 4.-5. Øk
ning og nedsettelse av inntekter, vedtatt 
eller foreslått etter salderingen 20. desem-
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ber 1989. 6. Oversikt over endringer i sta
tens forretningsdrift. 7. Totale endringer i 
forhold til S. Ill 1989-90. 8. Oversikt over 
skatter og avgifter. 9. Oversikt over stats
budsjettet medregnet folketrygden for 
1990.) 
St.prp. 39, ref. S.tid. 1570, lnnst. S. 76, 
S.tid. 1908-1972 (salderingsdebatt 
20.12.90). 

11. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regn
skap vedkommende administrasjonen av 
Svalbard for 1989. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. (Riks
revisjonens konstitusjonelle antegnelser.) 
Dok. l, ref. S.tid. 410, Innst. S. 126, S.tid. 
3166-3175 (3.5.91). 

12. Statsrekneskapen medrekna folketrygda 
for budsjett- terminen 1990. 
(Vedlegg: I. Oversikter over statsregnska
pet for 1990. Il. Statens bevilgningsregn
skap. Ill. Statens kapitalregnskap. IV. 
Svalbardregnskapet. V. Inntektskrav. VI. 
Garantiansvar. VII. Tilsagnsfullmakter. 
VIII. Bestillingsfullmakter. IX. Statens 
aksjeinteresser. X. Offentlige fond.) 
St.meld. 3, ref. S.tid. 3906 (10.6.91), og ved
tatt ikke behandlet av dette Storting. 

13. Endringer i statens budsjettsystem. (Bedre 
forvaltning av statens kapital; nytt bud
sjettsystem for Statens bygge- og eien
domsdirektorat; nettobudsjettering for 
forvaltningsorganer; virksomhetenes 
driftsbudsjett; organisasjonsendringer og 
omstillinger i virksomhetene.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 28.5.91 fra 
Riksrevisjonen til Stortingets president
skap. 2. Brev av 2.4.91 fra Riksrevisjonen 
til Arbeids- og administrasjonsdeparte
mentet. Jf.: NOU 1989: 5 En bedre organi
sert stat.) 
St.prp. 65, ref. S .tid. 3083, Innst. S. 176, 
S.tid. 3966-3971 (11.6.91). 

14. Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger 
på statsbudsjettet 1991. 
St.prp. 82, ref. S.tid. 3361, Innst. S. 240, 
S.tid. 4374-4472 (20.6.91). 
(102 forslag, hvorav 2 fra Odd Holten pva. 

KrF og Sp sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I, og l forslag fra 
A bifalt.) 
(Jf. I, sak 34.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om olje- og 

energiministerens uttalelse om at oljefon
det ikkje vil fungere og at midlar frå olje
verksemda skal gå inn i den statlege drifta, 
S.tid. 2785-2786 (20.3.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget for 1991 - Lovendringer. 

(Endringer i beløpsgrenser for minstefra
drag, klassefradrag, skattytere med liten 
skatteevne, nye kriterier for sjømanns- og 
fiskerfradrag, ligningstakstene for bolig
og fritidseiendommer, beløpsbegrensning 
for fradrag for premie til egen pensjonsfor
sikring, forslag om fradrag for gaver til 
ideelle organisasjoner.) 
Ot.prp. 9, ref. O.tid. 86, lnnst. O. 10, O.tid. 
92-122 (5.12.90), Besl. O. 7, L. tid. 5-8 
(11.12.90), Besl. L. l, O. tid. 169 (17 .12.90), 
Besl. O. 12. Lov av 21. desember 1990. 
(16 forslag i Odelstinget, hvorav 3 over
sendt Stortinget (ingen bifalt) og l forslag 
bifalt ved l. behandling i Odelstinget. 6 
forslag i Lagtinget, hvorav l fra KrF og Sp 
bifalt (lagtingsanmerkning). Anmerknin
gen bifalt i Odelstinget.) 
(Jf. I, sakene 4 og 6.) 

2. Lov om avgift på utslipp av C02 i petrole
umsvirksomhet på kontinentalsokkelen 
m.v. (Inntekten tilføres Statens petrole
umsfond.) 
Ot.prp. 17, ref. O. tid. 123, Innst. O. 19, O. tid. 
196-203 (17.12.90), Besl. O. 24-25, L.tid. 11-
12 (20.12.90). Lover av 21. desember 1990. 
(l forslag fra SV om å tilføre inntekten Det 
internasjonale klimafond sendt Stortinget 
(ikke bifalt.). l forslag i Lagtinget fra H og 
FrP om å henlegge lovforslaget - ikke bi
falt.) 
(Jf. Il, l og l, sakene 5 og 31.) 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Finansminister Sigbjørn Johnsens rede
gjørelse for statsbudsjettet (finanstalen). 
S .tid . 25-31 (4.10.91), S.tid. 431-617 (finans
debatt 6.11.- 7 .11.91). 

2. Nasjonalbudsjettet 1992. 
(Vedlegg: l. Tabellvedlegg.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 32, Budsjett-innst. S. 
I (finansinnstillingen), S .tid. 431-621 (fi
nansdebatt 6.11.-7 .11.91). 
(28 forslag, hvorav l fra Kristin Halvorsen 
pva. SV og Sp, l fra Gudmund Restad pva. 
Sp og l fra Anders Aune - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I. Resten ikke bifalt.) 
(Jf. sak 36 for justeringer av statsbankenes 
innvilgningsrammer.) 

3. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
budsjetterminen 1992.(«Den gule bok)).) 
(Vedlegg: L Tabeller: Statsbudsjettet 
medregnet folketrygden 1986-1992. Tabel
ler: Statsregnskapet medregnet folketryg
den for l. halvår 1990 og 1991.3. Stillinger i 
staten.) 
St.prp. l , ref. S.tid. 32, Budsjett-innst. S. I 
(finansinnstillingen), S.tid. 431-621 (fi
nansdebatt 6.11.-7.11.91). 
(28 forslag- se forrige sak.) 
(Jf. forrige og neste saker.) 

4. A. Stortingets skattevedtak for inntekts
året 1992 med unntak av kapittel 5. B. Fel
lesskatt til skattefordelingsfondet for 
1992. C. C02-avgift i petroleumsvirksom
heten på kontinentalsokkelen for inn
tektsåret 1992. D. Avgifter o.a. til folke
trygden for 1992 og E. Produktavgift til 
folketrygden for fiskeri- og selfangstnæ
ringen for 1992. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1989. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 431-630 (finans
debatt 6.11 .-7.11.91). 
(21 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. sak 2 og 36.) 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Arbeids- og admi
nistrasjonsdepartementet: Nybygg under 
Statens bygge- og eiendomsdirektorat i 
1990. Særskilt vedlegg til St. prp. l for Bar
ne- og familiedepartementet: Tiltak for 
barn og ungdom.) 
Budsjett-innst. S . 2, S .tid. 691-747 
(14.11.91). 

(76 forslag, hvorav 2 fra Kjellbjørg Lunde 
pva. SV sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I og l forslag fra 
A bifalt.) 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg: L Oversikt over forslag til be
vilgninger til sivilt beredskap 1992. 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 1990. 3. 
Regulering av embedsdistrikter (doms
sagn). 4. Finansiering og organisering av 
Tinglysingsdata A/S etter statens overta
kelse. Vedlegg til innst.: Brev av 1.11.91 fra 
Justisdepartementet om endrete forutset
ninger for etablering av tinglysingens tele
fontjeneste (TTT).) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 749-789 
(15.11.91). 
(31 forslag, hvorav l fra H, FrP, KrF og Sp, 
bifalt.) 

7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 9, S.tid. 791-842 
(18.11.91). 
(47 forslag, hvorav l fra Inger Dag Steen 
pva. SV, KrF og Sp sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I og l for
slag om lokalisering av Hålogaland jord
skiftedømme til Harstad, bifalt.) 

8. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 84 7-902 
(19.11.91). 
(37 forslag, hvorav l fra Hans J. Røsjorde 
m.fl. sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT I. Resten ikke bifalt.) 

9. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Fiskeridepartementet. 
(Vedlegg til innst.: 3 brev fra Fiskeridepar
tementet, henholdsvis av 8.11. og 13.11.91 
og et brev referert av presidenten under 
debatten (S.tid. 988) vedr. forståelse av be
vilgningsreglementet.) 
Budsjett-innst. S. 10, S .tid. 963-1019 
(21.11.91). 
(32 forslag, hvorav l fra KrF og Sp til kap. 
1050, bifalt og l forslag fra Nils J . Golten 
m.fl. sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

10. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Utenriksdepartementet, 
Arbeids- og administrasjonsdepartemen
tet, Finans- og tolldepartementet, Sosial-
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departementet, Landbruksdepartementet, 
Kommunaldepartementet, Olje- og energi
departementet, Næringsdepartementet og 
Kulturdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Arbeids- og admi
nistrasjonsdepartementet: Tilskudd over 
departementets budsjett til regulering av 
forbrukerprisene og Landbruksdeparte
mentets budsjett til gjennomføring av 
jordbruksavtalen.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1021-1036 
(22.11.91). 
Budsjett-kap.: 

5605 Renter av statskassens kontantbe
holdning og andre fordringer 

(11 forslag- ingen bifalt.) 
11. Tollavgifter for 1992. 

Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1036-1038 
(22.11.91). 

12. Svalbardbudsjettet 1992. 
(Vedlegg: Oversikt over de viktigste for
slag til direkte bevilgninger i Svalbardom
rådet for 1992 som dekkes over det ordi
nære budsjett.) 
Budsjett-innst. S. 15, S.tid. 1091-1095 
(25.11.91). 

13. Budsjettet for Norsk Polarinstitutt i 1992. 
Budsjett-innst. S. 3. Tillegg l, S.tid. 1091-
1096 (25.11.91). 

14. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdeparte
mentet: l. Oversikt over stillinger for ut
sendt personale ved de utenrikske fagsta
sjoner pr. l. januar 1992. 2. Oversikt over 
de største mottakere av bistand i 1990 og 
1991. 3. Disponering av kap. 160 Samar
beid med næringslivet, post 90 Låneord
ningen for utvikling av næringslivet i ut
viklingsland. 4. Oversikt over ulike typer 
utviklingshjelp 1990/91.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1096-1160 
(25.11.91). 
(15 forslag, hvorav l fra SV sendt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT l. 
Resten ikke bifalt.) 

15. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg til St. prp. 1: Samferdselsdeparte
mentets og dets etaters deltakelse i aksje
selskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1186-1263 
(26.11.91). (48 forslag- ingen bifalt.) 

16. Endringer i Samferdselsdepartementets 
budsjettforslag m. v. for 1992. (Kap. 1330 
Stamruter, post 70 Hurtigruten og post 71 
Innenlandske flyruter; kap. 1340, Oppda
tering av kriteriadata for rutenett til sjøs 
og for befolkning på øyer uten fast veg-

samband og alternativ til ruteflyvning på 
Værøy lufthavn; inndekning ved reduk
sjon i kap. 1304.) 
St.prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 748, Budsjett
innst. S. 14, S.tid. 1186-1263 (26.11.91). 

17. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kommunaldepartementet, 
Finans- og tolldepartementet, Miljøvern
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet m.v. 
(Vedlegg til St. prp. l for Kommunaldepar
tementet: A. og B. Inntektssystemet. Til
skudd til fylkeskommunene og kommu
nene 1992. C. og D. Skattekompensasjon. 
Tilskudd til fylkeskommunene og kom
munene. Særskilt vedlegg til St.prp. l for 
Miljøvemåepartementet: Grønn bok 1992. 
Miljøtiltak i statsbudsjettet. Vedlegg til 
innst.: l. Brev av oktober 1991 fra Kommu
naldepartementet. 2, 5-8. Korreksjoner til 
St.prp. l. 3. Brev av 24.10.91 fra Kommu
naldepartementet. 4. Brev av 28.10.91 fra 
Kommunaldepartementet.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1305-1396 
(28.11.91). 
(36 forslag hvorav 7 sendt Regjeringen, 
henholdsvis 2 fra SV, KrF og Sp, l fra H, 
SV og KrF, l fra H og FrP, l fra SV, l fra A 
og KrF og l fra SV og Sp - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I. En henstilling fra 
komiteen sendes Regjeringen uten r.v.) 

18. Omorganisering av arbeidsmarkedseta
tens andrelinjetjeneste. 
St. prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 359, Budsjett
innst. S. 5. S.tid . 1305-1396 (23.11.91). 

19. Endringer på Miljøverndepartementets 
budsjettforslag for 1992. (Kap. 1427, lands
plan for vern av barskog; kap. 1464 og 
4464, omdisponering av midler til statlig 
forsknings- og utviklingskontrakt for edb
baserte sjøkart og salg av aksjer i Kongs
berg Navigasjon A/S). 
St. prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 845, Budsjett
innst. S. 5. S.tid. 1305-1396 (28.11.91). 

20. Skattevedtak for 1991, unntattt § 8 skatte
begrensningsregelen, samt avgiftsvedtak 
for 1992. 
(Vedlegg til St. prp. l: Skatte ligningen for 
inntektsåret 1989. 2. Oversikt over skatte
og avgiftsspørsmål under utredning. Ved
legg til Budsjett-innst.: Forslag fra mind
retall.) 
Budsjett-innst. S . 13, S.tid. 1398-1457 
(29.11.91). 
(41 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. sak 36.) 

21. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Sosialdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Avtale mellom sta
ten ved Sosialdepartementet og Stiftelsen 
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Hjemmet for Døve om oppgaver og drift 
av Hjemmet for Døve i Andebu.) 
Budsjett-innst. S . 11, S .tid. 1459-1520 
(2 .12.91). 
(33 forslag, hvorav l fra FrP sendt Regje
ringen - se REGJERING EN OVER
SENDT l. Resten ikke bifalt.) 

22. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Næringsdepartementet og 
Olje- og energidepartementet m .v. 
(Vedlegg til St. prp. l for Olje- og energide
partementet: Den finansielle utvikling av 
Konsesjonsavgiftsfondet og Måravgifts
fondet. Særskilt vedlegg: Meddelte vass
dragskonsesjoner, tillatelser meddelt 
1990.) 
Budsjett-innst. S. 8, S .tid. 1525-1588 
(3 .12.91). 
(18 forslag- ingen bifalt.) 

23. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet og Kulturdepar
tementet. 
Budsjett-innst. S . 12, S.tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
(31 forslag, hvorav l fra SV, l fra H, 2 fra H 
og FrP og l fra Kirke- og undervisnings
komiteen sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. Resten ikke bi
falt.) 

24. Endring av bevilgningsforslaget for Kir
ke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. (Kap. 253 Folkehøgskoler; kap. 
260 Universitetet i Oslo; kap. 285, NAVF.) 
St. prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 12, S.tid. 1623-1717 (5.12 .91). 
(Jf. forrige sak.) 

25. Endring av St. prp. nr. l om statsbudsjettet 
for 1992 på noen kapitler under Kulturde
partementet. (Kap. 320, nybygg for Trøn
delag Teater; kap. 326, Nasjonalbibliotek.) 
St.prp. l. Tillegg 9, ref. S.tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 12, S.tid. 1623-1717 (5.12.91). 

26. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 
1992. Kapittel 5 - Skattebegrensningsrege
len. 
Budsjett-innst. S . l. Tillegg l, S.tid. 1723-
1764, 1766- 1769 (6 .12.91). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

27. Formues- og inntektsskatt til staten for 
1991. § 8- Skattebegrensningsregelen. 
Budsjett-innst. S . 13. Tillegg l, S.tid. 1723-
1765, 1766- 1770 (6.12.91). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

28. Endringer under enkelte kapitler under 
Finans- og tolldepartementet i statsbud
sjettet for 1992. (Kap. 1602 og 4602 Kredit
tilsynet; kap. 1634 Støtte ved skipskon
trakter; kap. 1636 Støtte ved kontrakter 
om innenlandske leveringer av fiskebå-

ter.) 
St.prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 6. Tillegg l, S.tid. 1766 
(6.12.91). 

29. Endringer av bevilgningsforslagene for 
1992 under enkelte kapitler under Sosial
departementet og Justisdepartementet. 
(Kap. 710 Rikshospitalet, redusert hev.; 
kap. 760 Fylkeskommunenes helse- og so
sialtjeneste; kap. 761 Kommunenes helse
og sosialtjeneste; kap. 2600 Trygdeetaten; 
kap. 2480 og 2481, nye stillinger ved Riks
hospitalets og Radiumhospitalets apotek.) 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 11. Tillegg l, S .tid. 1832-1833 
(12.12.91). 

30. Skatter og avgifter til Statskassen. (Punkt 
2, Endr. i Stortingets skattevedtak vedrø
rende skatt på aksjeutbytte fra utenlandsk 
selskap i 1992.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. l. Tillegg 2, S.tid. 1855-1856 
(16 .12.91). 
(Jf. sak 36 hvor punkt l trekkes tilbake og 
Il, sak 9.) 

31. Støttetiltak for fiskerinæringen for 1992. 
St.prp. l. Tillegg 12, ref. S.tid. 1781, Bud
sjett-innst. S. 10. Tillegg l, S.tid. 1912-1922 
(17 .12.91). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

32. Innføring av nytt budsjett- og regnskaps
system for Statens Kornforretning, og nytt 
prissystem for korn, mel og kraftfor. (Kap. 
1150 og 4150 , kap. 2472 .) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 9. Tillegg l, S.tid. 1930-1931 
(17 .12.91). 

33. Endringer av bevilgningsforslagene for 
1992 under enkelte kapitler under Sosial
departementet og Justisdepartementet. 
(Kap. 474 Bidragsinnkreving, forsinket 
overføring av bidragssaker fra lensmanns
etat til trygdeetat.) 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 4. Tillegg l, S .tid. 1931-1936 
(17 .12.91). 
(l forslag- ikke bifalt. Stortinget ber Re
gjeringen om å utarbeide et overslag over 
totalkostnader og effektiviseringsgevinst 
ved overføringen.) 

34. Budsjettering av ventelønn. (Kap. 1536 og 
4536.) 
St.prp. L Tillegg 8, ref. S.tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 2. Tillegg l, S.tid. 1939-1940 
(17.12 .91). 

35. Endringer av forslag til statsbudsjett for 
1992 under Olje- og energidepartementet. 
(Kap. 5608 Renter av lån til statsforetak, 
Statnett og Statkraft; kap. 2800 og 5800 
Statens petroleumsfond.) 
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St.prp. l. Tillegg 11, ref. S.tid. 1521, Bud
sjett-innst. S. 8. Tillegg l, S.tid. 1940-1944 
(17.12.91). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

36. Saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1992. 
(Vedlegg: 1.-4. Økning og nedsettelse av 
utgifter og inntekter foreslått etter bud
sjettfremlegget 4. oktober 1991. 5-7. Øk
ning og nedsettelse av utgifter og økning 
av inntekter under Stortingets budsjettbe
handling. 8. Oversikt over endringer i sta
tens forretningsdrift. 9. Totale endringer i 
forhold til St.prp. l (Gul bok) 1991-92. 10. 
Oversikt over skatter og avgifter. 11. Over
sikt over saldert budsjett 1992. Særskilt 
vedlegg til budsjett-innst. Il: Forslag fra 
mindretall.) 
St.prp. l. Tillegg 13, ref. S.tid. 1781, Bud
sjett-innst. S . Il (salderingsinnstillingen), 
S.tid. 1985-2075 (salderingsdebatt 
19.12.91). 
(38 forslag hvorav 2 henholdsvis l fra R. 
Steen, L. Holan d, J. Lilletun og R. Q. 
Haarstad og l fra B. Rønningen, J. Lille
tun, M . Stangeland og A. Aune- sendt Re
gjeringen. 2 tilrådinger fra komiteen - ikke 
bifalt.) 
(Jf. li, sak 8.) 

37. Nasjonalbudsjettet 1992. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.meld. l, ref. S .tid. 32, Budsjett-innst. S. 
li (salderingsinnstillingen), S.tid. 1985-
2075 (salderingsdebatt 19.12.91). 

38. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
for budsjett-terminen l. januar til 31. de
sember 1992. 
Budsjett-innst. S. Ill, S.tid. 1985, 2075 
(19.12.91). 
(Presidenten ber om at Stortingets kontor 
får fullmakt til å rette opp eventuelle 
trykkfeil som måtte finnes i innstillingen.) 
(Jf. li, 11.) 

39. Revidert nasjonalbudsjett 1992. 
(Vedlegg: l. Budsjettanslagene for 1989, 
1990 og 1991. 2. Aktuelle bakgrunnstabel
ler.) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3532, Budsjett-innst. 
S . IV, S.tid. 4361-4426, 4457 (19.6.92). 
(Jf. Il, 11.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Fordeling til komiteene av de enkelte ka

pitler i forslaget til statsbudsjett for 1992. 
Innst. S. l, S.tid. 252-266 (17 .10.91). 

2. Endringer i bevilgninger m.v. under for
svarsbudsjettet for 1991. (Omgrupperings
proposisjon .) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 748, Innst. S. 58, S.tid. 
1782- 1791 (10.12.91). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

3. Endringer i bevilgninger under program
områdene 29. Sosiale formål, 30. Helsevern 
og 33. Arbeidsliv i statsbudsjettet for ter
minen 1991. (Omgrupperinger - oversikt 
over tilleggsbevilgninger vedtatt i løpet av 
året, og over Folketrygdens utgifter og 
inntekter.) 
St. prp. 31, ref. S.tid. 846, Innst. S. 63, S.tid. 
1836- 1840 (12.12.91). 

4. Endringar på statsbudsjettet for 1991 un
der kapittel administrerte av Utanriksde
partementet. (Omfordelingsproposisjon -
Afrika, flyktninger og nødhjelpstiltak, be
folkningstiltak, kvinner og ham; gjeldslet
tetiltak overfor Egypt; avvikling av samar
beidet med Kenya; komiteen understreker 
behovet for realistisk budsjettering.) 
St.prp. 34, ref. S .tid. 1183, Innst. S . 70, 
S.tid. 1865- 1875 (16.12.91). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

5. Endringer i statsbudsjettet for 1991 under 
diverse kapitler administrert av Justis- og 
politidepartementet. (Tilleggsbev. hoved
saklig til regelstyrte utgifter; Golf-krigen, 
Kongens gravferd, signingsferden; svik
tende rettsgebyr- og bøteinntekter.) 
St.prp. 26, ref. S.tid. 1183, Innst. S. 65, 
S.tid. 1936-1937 {17 .12 .91). 

6. Statsrekneskapen medrekna folketrygda 
for budsjett-terminen 1990. 
(Vedlegg: I. Oversikter over statsregnska
pet for 1990. Il. Statens bevilgningsregn
skap. Ill. Statens kapitalregnskap. IV. 
Svalbardregnskapet. V. Inntektskrav. VI. 
Garanti ansvar. VII. Tilsagnsfullmakter. 
VIII. Bestillingsfullmakter. IX. Statens 
aksjeinteresser. X. Offentlige fond.) 
St.meld. 3 (1990-91), ref. S.tid. 32, Innst. S. 
66, S .tid. 1981 (19.12.91). 

7. Ny saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1991. 
(Vedlegg: l. Oversikt over endringer i 
statsbudsjettet medregnet folketrygden 
1991. 2.-3. Øking og nedsettelse av utgifter, 
vedtatt eller foreslått etter salderingen 20. 
desember 1990. 4.-5. Øking og nedsettelse 
av inntekter, vedtå.tt eller foreslått etter 
salderingen 20. desember 1990. 6. Oversikt 
over endringer i statens forretningsdrift. 7. 
Totale endringer i forhold til S. Ill (1990-
91). 8. Oversikt over skatter og avgifter. 9. 
Oversikt over statsbudsjettet medregnet 
folketrygden for budsjetterminen 1991.) 
St.prp. 41, ref. S.tid. 1521, Innst. S. 79, 
S.tid. 1981- 1984 (19.12.91). 

8. Skatter og avgifter til Statskassen. (Pkt. l 
om skattepl iktige etter petroleumsskatte
loven§§ 3 og 5- særskattesats på 50 pst.) 
St. prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 1183, Innst. S. 
102, s. tid. 2841-2842 (12 .3.92). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 
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(Jf. l, sak 36, Il sak 9 og OWE IV, sak 
(OTP12) 

9. Skatter og avgifter til Statskassen. (Pkt.3.) 
(Toppskatt til staten for aktiv utenlandsk 
aksjonær i skattepliktig selskap.) 
St. prp. l. Tillegg 4, ref. S .tid. 1183, Innst. S. 
119, S. tid. 2928 (24.3.92), Innst. S. 147, 
S .tid. 3441-3442 (5.5.92). 
(lnnst. S. 119 tilbakesendt finanskomiteen 
etter forslag fra komiteleder pva. en en
stemmig komite.) 

10. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regn
skap vedkommende administrasjonen av 
Svalbard for 1990. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. (Riks
revisjonens konstitusjonelle antegnelser.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 18. februar 1992 
fra Riksrevisjonen til kontrollkomiteen 
om aktuelle endringer etter fremleggelsen 
av Dok. l. Inntatt i innst. : Uttalelser fra 
fagkomiteene.) 
Dok. l, ref. S .tid. 386, Innst. S . 134, S .tid . 
3645-3672 (18.5 .92). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

11. Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger 
på statsbudsjettet 1992. (Nye arbeidsmar
kedstiltak, nye studieplasser, kommunalt 
vedlikehold med sysselsettingsvirkning, 
miljøvem i kommunene med sysselset
tingsvirkning, forbedring av tilbudet in
nen helsevesen og eldreomsorg, tilskudd 
til boligsamvirke og Husbanken for arbei
de med gjeldslettetiltak, omlegginger i av
giftsopplegget, statens konsernkontosys
tem.) 
(Vedlegg: Avtale mellom staten ved Sosi
aldepartementet og Troms fylkeskommu
ne om drift av regionsenter og varig botil
bud for døvblindfødte i Tromsø.) 
St.prp. 89, ref. S .tid. 3532, Innst. S . 237, 
S.tid. 4361- 4457 (19.6.92). 
(176 forslag, hvorav l fra A, KrF og Sp og l 
fra A, FrP og Aune-lista bifalt og 4 forslag 
oversendt Regjeringen, henholdsvis l fra 
Per Kristian Foss pva. H, FrP og Krf, 2 fra 
Tor Mikkel Wara pva. FrP og l fra Tora 
Aasland Houg pva. SV.) (Jf. I, 36 til 39.) 

12. Forslag fra Carl I. Hagen til ny § 75 a i 
Grunnloven. (Balanse i statsfinansene.) 
Ref. S .tid. 4539 (30.9 .92). 
(Jf. Dok. 12, forslag 10.) 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget 1992 - Lovendringer. 

(Endringer i beløpsgrenser for minstefra
drag, klassefradrag, særfradrag for alder, 
skattytere med liten skatteevne, sjø
manns- og fiskerfradraget; forenklinger i 
reglene om skattlegging av ektefeller; sær
skilt inntektsfradrag i Finnmark og Nord
Troms; pendlerbeskatning; firmabilbe
skatning; renter på restskatt; myndighet 
til å ettergi skatt av billighetsgrunner; 
skattefradrag etter BSU-ordningen belas
tes staten; foreldrefradrag for utgifter til 
pass og stell; ligningstakstene for bolig- og 
fritidseiendommer; arbeids gi verbetal te 
bamehageordninger; verdifastsettelse ved 
aksjebeskatning.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Svarbrev fra fi
nansministeren vedr. : Skattereduksjon 
ved liten skatteevne (27 .11.91); Individuell 
skatteligning av ektefeller (26.11.91); Be
skatning av firmabil (29.11.91); Arbeidsgi
verbetalte barnehageordninger (29 .11. 91 ). ) 
Ot.prp. 3, ref. O.tid. 3, Innst. O. 20, O.tid. 
156-168 (6.12.91), Besl. O. 16, 17, 18, L.tid. 
15-17 (12.12.91). Lov av 20. desember 1991. 
(11 forslag i Odelstinget, hvorav l om ver
difastsettelse ved aksjebeskatning tilbake
sendt komite. Resten ikke bifalt, derav l 
sendt Stortinget. 4 forslag i Lagtinget - in
gen bifalt.) 
(Jf. I, 2 og 36; IV, 2.) 

2. Skattelempninger i forbindelse med Sal
deringsproposisjonen for 1992. (Skatte
messige tiltak for å styrke egenkapitaltil
gangen i små og mellomstore bedrifter; 
delingsmodellen - økning av satsen for 
lønnsfradrag ved beregning av personinn
tekt, redusert trygdeavgift på personinn
tekt i næring over 12G; endring i over
gangsregler for bruk av negativ saldo for 
aksjer og grunnfondsbevis; formuesanset
telsen av aksjer og grunnfondsbevis.) 
Ot.prp. 25, ref. O. tid. 168, Innst. O. 35, O. tid. 
241-256, 265-270 (16.1.92), Besl. O. 41-44, 
L.tid. 26-27 (23.1.92). Lov av 24. januar 
1992. 
(5 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak og I, 36.) 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Finansministerens redegjørelse for stats
budsjettet 1993 (finanstalen). 
S .tid. 25-32 (6.10.92), S.tid. 769-939 (finans
debatt 2.11.- 3.11.92). 

2. Nasjonalbudsjettet 1993. (Unntatt kap. 7 .) 
(Vedlegg: l. Tabellvedlegg.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 32, Budsjett-innst. S . 
I (finansinnstillingen), S.tid. 769-946 (fi
nansdebatt 2.11.- 3.11.92). 
(34 forslag, hvorav l fra T. M. Wara pva. 
FrP, SV og Aune-lista, l fra G. Restad pva. 
Sp. og 3 fra K. Halvorsen pva. SV sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I . Resten ikke bifalt. l forslag fra 
et flertall i komiteen om l karensdag ikke 
bifalt og l forslag fra et flertall i komiteen 
vedr. endrete forskrifter for private pen
sjonsordninger vedlagt protokollen.) 
(Kap. 7 Krisen i UNI Storebrand - se FOR
SIKRING Il, 2.) 

3. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
budsjetterminen 1993.(«Den gule bok».) 
(Vedlegg: l. Tabeller: Statsbudsjettet 
medregnet folketrygden 1987-1993. 2. Ta
beller: Statsregnskapet medregnet folke
trygden for l. halvår 1991 og 1992. 3. Stil
linger i staten.) 
St.prp. l , ref. S.tid. 32, Budsjett-innst. S . I 
(finansinnstillingen), S.tid. 769-946 (fi
nansdebatt 2.11.- 3.11.92). 
(34 forslag- se forrige sak.) 

4. A. Stortingets skattevedtak for inntekts
året 1993, B. Fastsettelse av den kommu
nale og fylkeskommunale inntektsskattø
ren for inntektsåret 1993, C. Fellesskatt til 
Skattefordelingsfondet for 1993, D. C02-

avgift i petroleumsvirksomheten på konti
nentalsokkelen for inntektsåret 1993, E. 
Endring av vedtak av 14. juni 1991 om fast
settelse av den kommunale og fylkeskom
munale inntektsskattøren for inntektsåret 
1992, F. Endring av vedtak av 7. november 
1991 med tilleggsvedtak av 19. juni 1992 
om fellesskatt til Skattefordelingsfondet 
for inntektsåret 1992, G. Avgifter o.a. til 
folketrygden for 1993 og H. Produktavgift 
til folketrygden for fiskeri-, hval- og sel
fangstnæringen for 1993. 
(Vedlegg til St. prp. l Skatter og avgifter til 
statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1990. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 769-939, 946-956 
(finansdebatt 2.11.-3.11.92). 
(19 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. sak 32.) 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finansdepartementet, So-

sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Arbeids- og admi
nistrasjonsdepartementet: Nybygg under 
Statens bygge- og eiendomsdirektorat i 
1991. Særskilt vedlegg til St. prp. l for Bar
ne- og familiedepartementet: Tiltak for 
barn og ungdom.} 
Budsjett-innst. S . 21 S.tid. 957-1013 
(4.11.92). 
(21 forslag, hvorav l fra H om småbamstil
legg tii barnetrygden bifalt.) 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. (Budsjettreduksjon.) 
Budsjett-innst. S . 7, S.tid. 1016-1071 
(12 .11.92). 
(16 forslag -ingen bifalt.) 

7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkomm~r..de Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til be
vilgninger til sivilt beredskap 1993. 2. Re
gulering av embedsdistrikter (domssogn). 
3. Tinglysingsdata a .s . - innføring og bruk 
av edb i domstolene) 
Budsjett-innst. S . 4, S .tid. 1073-1117 
(13 .11.92). 
(17 forslag, hvorav 2 sendt Regjeringen, 
henholdsvis fra Terje Nyberget pva. FrP 
og fra Arild Hiim pva. H og FrP - se RE
GJERINGEN OVERSENDT I. Hesten ik
ke bifalt.) 

8. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 9, S .tid. 1132-1167 
(16.11.92). 
(11 forslag- ingen bifalt.) 

9. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Utenriksdepartementet, 
Arbeids- og administrasjonsdepartemen
tet, Finans- og tolldepartementet, Sosial
departementet, Landbruksdepartementet, 
Kommunaldepartementet, Olje- og energi
departementet, Næringsdeparteme-rr.tet og 
Kulturdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Arbeids- og admi
nistrasjonsdepartementet: Tilskudd over 
departementets budsjett til regulering av 
forbrukerprisene og Landbruksdeparte
mentets budsjett til gjennomføring av 
jordbruksavtalen.) 
Budsjett-innst. S . 6, S .tid. 1187-1206 
(17.11.92). 
Budsjett-kap.: 

5605 Renter av statskassens kontantbe
holdning og andre fordringer 

(7 forslag- ingen bifalt.) 
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10. Lån til statsbankene. (Korrigerte låne
transaksjoner og samlet finansieringsbe
hov.) 
St. prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 143, Budsjett
innst. S. 6, S.tid. 1187-1206 (17.11.92). 
(Jf. forrige sak.) 

11. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Fiskeridepartementet. 
(Vedlegg til innst.: Brev datert oktober 
1992 fra Utenriksdepartementet til sjø
farts- og fiskerikomiteen vedr. midlertidig 
tilskuddsordning til deler av NOR-flåten.) 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 1371-1409 
(20.11.92). 
(13 forslag, hvorav 2 sendt Regjeringen, 
henholdsvis fra Peter Angelsen pva. Sp og 
SV og fra Reidar Johansen pva. SV. l for
slag til innst. fra kom i teen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

12. Svalbardbudsjettet 1993. 
(Vedlegg: Oversikt over de viktigste for
slag til direkte utgifter på Svalbard for 
1993 som dekkes over det ordinære stats
budsjett, og de viktigste anslag over inn
tekter fra Svalbard for 1993 som inngår i 
det ordinære statsbudsjett.) 
Budsjett-innst. S . 15, S.tid. 1410-1417 
(23.11.92). 

13. Budsjettet for Norsk Polarinstitutt i 1993. 
Budsjett-innst. S. 3. Tillegg l, S.tid. 1410-
1417 (23.11.92). 

14. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 · 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdeparte
mentet: l. Oversikt over stillinger for ut
sendt personale ved de utenrikske fagsta
sjoner pr. l. januar 1993. 2. Oversikt over 
de største mottakere av bistand i 1991 og 
1992. 3. Disponering av kap. 160 Samar
beid med næringslivet, post 90, Låneord
ningen for utvikling av næringslivet i ut
viklingsland. 4. Oversikt over fordeling 
mellom ulike bistandstyper i budsjettene 
for 1992 og 1993.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1417-1472 
(23.11.92). 
(16 forslag- ingen bifalt.) 

15. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Samferdselsde
partementet: Samferdselsdepartementet 
og dets etaters deltakelse i aksjeselskaper 
m.v.) 
Budsjett-innst. S . 14, S.tid. 1473-1517, 
1519-1542 (24.11.92). 
(34 forslag- ingen bifalt.) 

16. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag m. v. for 1993. (Lån 

til utbyggingsselskapene for Gardermoen; 
utskilling av Tele- mobil som eget aksje
selskap; førtidspensjoneringsordning i Te
leverket; overføring av frekvenskontrollt
jenesten til Statens teleforvaltning; nytt 
portosystem til Norden.) 
(Vedlegg: Utkast til vedtekter for Tele-mo
bil AS.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S .tid. 1072, Bud
sjett-innst. S. 14, S.tid. 1473-1517, 1519-
1542 (24.11.92). 

17. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kommunaldepartementet, 
Finans- og tolldepartementet, Miljøvern
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Kommunaldepar
tementet: A. og B. Inntektssystemet. Til
skudd til fylkeskommunene og kommu
nene 1993. Særskilt vedlegg til St.prp . l 
for Miljøverndepartementet: Grønn bok 
1993. Miljøtiltak i statsbudsjettet. Vedlegg 
til innst.: l. Brev av 19. oktober 1992 fra 
Miljøverndepartementet. 2. og 3. Brev av 
24. oktober og 17. november 1992 fra Kom
munaldepartementet.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
(27 forslag, hvorav l fra H og FrP og l fra A 
og FrP bifalt. 2 forslag sendt Regjeringen, 
henholdsvis fra Børre Rønningen pva. SV 
og fra Knut Risnes pva. KrF - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

18. Avgiftsvedtak for 1993. 
(Vedlegg til St. prp. l for Finans- og tollde
partementet: 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning. Vedlegg 
til Budsjett-innst.: Forslag fra mindretall.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1673-1716 
(27.11.92). 
(39 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. sak 32.) 

19. Opprettelse av et Nærings- og energide
partement, et Kommunal- og arbeidsde
partement og et Administrasjonsdeparte
ment samt organiseringen av Sosialdepar
tementet. (Sammenslåing av Næringsde
partementet og Olje- og energideparte
mentet, samt overføring av arbeidsoppga
ver fra Utenriksdepartementet og Finans
departementet; overføring av arbeidsmar
kedspolitikken fra Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet til Kom
munal- og arbeidsdepartementet; omorga
nisering av Sosialdepartementet med to 
statsråder- en sosialminister og en helse
minister.) 
St. prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 956, Budsjett
innst. S. 6. Tillegg l, S .tid. 1716 (27 .11.92) 
og vedlagt protokollen. 
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(Ukast til innst. forelagt de aktuelle fagko
miteer før avgivelse.) 

20. Tillegg til Stortingets skattevedtak for inn
tektsåret 1992 og endring av vedtak om 
fastsettelse av den kommunale og fylkes
kommunale skatteøre for inntektsårene 
1992 og 1993. (Skatt på renter av grunn
fondsbevis.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 1185, Bud
sjett-innst. S. l. Tillegg l, S.tid. 1716-1718 
(27.11.92). 
(4 forslag- ingen bifalt.) 

21. Tollavgifter for 1993. 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1718-1719 
(27 .11.92). 

22. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1722-1780 
(30.11.92). 
(30 forslag, hvorav 2 bifalt, henholdsvis l 
fra H, FrP, KrF og Sp og l fra A, SV og Sp.) 

23. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Næringsdepartementet og 
Olje- og energidepartementet m.v. 
(Vedlegg til St. prp. l for Olje- og energide
partementet: l. Den finansielle utvikling 
av Konsesjonsavgiftsfondet og Mårav
giftsfondet. 2 . Avtale mellom Staten v/Ol
je- og energidepartementet og Halden
vassdragets kanalselskap om tilskudd til 
opprustning av Haldenkanalen. Vedlegg 
til innst.: Brev av 28 .10.92 fra FrPs stor
tingsgruppe til Olje- og energideparte
mentet og svarbrev av 11.11.92 om Norsk 
Oljemuseum.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1785-1838 
(1.12.92). 
(35 forslag, hvorav l fra H, SV og Sp bifalt 
og l forslag fra Øystein Hedstrøm p va. Fr P 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT L) 

24. Omstilling i Sør-Varanger- utbygging ved 
Kimek AlS. (Kap. 990/945 .) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 1185, Bud
sjett-innst. S. 8, S.tid. 1785-1838 (1.12.92). 

25. Endringer vedrørende Store Norske Spits
bergen Kulkompani AlS og Svalbard 
Samfunnsdrift A!S. (Kap. 969/951 og kap. 
970/952.) 
St.prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 1472, Bud
sjett-innst. S. 8, S.tid. 1785-1838 (1.12.92). 
(Jf. forrige sak.) 

26. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkomr.nende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet og Kulturdepar
tementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1842-1932 
(3.12.92). 
(42 forslag, hvorav l fra Thor Eirik Gul
brandsen og 3 fra Petter Thomassen pva. 

H, FrP og Finn Thoresen sendt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT I. 
4 forslag bifalt, hvorav l fra A og KrF, l fra 
A, l fra KrF og Sp og l fra komiteen.) 

27 . Endringer av bevilgningsforslagene for 
1993 under enkelte kapitler under Sosial
departementet. 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 1472, Bud
sjett-innst. S. 11. Tillegg l, S.tid. 2145-2146 
(11.12.92). 

28. Endringer av forslag til statsbudsjett for 
1993 under Olje- og energidepartementet. 
(Refusjon av dokumentavgift for energi
verk; driftsutgifter ved hjemfalte anlegg; 
avslutning av forvaltningsbedriften Stat
kraft; bortfall av glideskala som konse
sjonsvilkår; Statoildeltakelse i transport
system fra Trollfeltet og drivverdighetstil
tredelse for Peikfeltet.) 
(Vedlegg til innst. : l. Brev av 1.12.92 fra Ol
je- og energidepartementet til energi- og 
industrikomiteen om investeringsøknin
ger for Europipe. 2 og 3. Brev av 30.11.92 
og svarbrev av 4.12.92 mellom Ole Gabriel 
Ueland og olje- og energiministeren om re
fusjon av dokumentavgift for Østfold 
Energiverk A/S.) 
St.prp. l. Tillegg 6, ref. S .tid. 1472, Bud
sjett-innst. S. 8. Tillegg l, S .tid. 2171-2194 
(14.12.92). 
(5 forslag - ingen bifalt.) 

29. Støttetiltak for fiskerinæringen for 1993. 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 2029, Bud
sjett-innst. S. 10. Tillegg l, S .tid. 2244-2247 
(16.12.92). 
(l forslag fra Reidar Johansen SV sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT!.) 

30. Omlegging av elektrisitetsavgiften. (Pro
duksjonsavgift for elkraft produsert i 
vannkraftverk; fritak for elavgift for kraft
intensiv industri, treforedlingsindustri og 
veksthusnæringen mot økning i avgift for 
resterende brukere.) 
St.prp. l. Tillegg 9, ref. S .tid. 2029, Bud
sjett-innst. S. 13. Tillegg l, S .tid. 2254-2317 
(salderingsdebatt 18.12.92). 
(5 forslag- ingen bifalt.) 

31. Nasjonalbudsjettet 1993. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 32, Budsjett-innst. S. 
Il (salderingsinnstillingen), S .tid. 2254-
2374 (salderingsdebatt 18.12.92). 

32. Saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1993. (Tiltakspakke for næ
ringslivet ved bl.a. redusert arbeidsgiver
avgiftssats, finansiert ved momssatsøk
ning og økt toppskatt.) 
(Vedlegg: 1.-4. Økning og nedsettelse av 
utgifter og inntekter foreslått etter bud-
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sjettframlegget 6. oktober 1992. 5.-6. Øk
ning og nedsettelse av utgifter under Stor
tingets budsjettbehandling. 7. Totale end
ringer i forhold til St.prp. l (Gul bok) for 
1992-93. 8. Oversikt over skatter og avgif
ter. 9. Oversikt over saldert budsjett 1993.) 
St.prp. l. Tillegg 11, ref. S.tid. 2029, Bud
sjett-innst. S. Il (salderingsinnstillingen), 
S.tid. 2254-2374 (salderingsdebatt 
18.12.92). 
(130 forslag hvorav 6 bifalt, henholdsvis l 
fra A og FrP og 5 fra A, KrF og Sp om bl.a. 
gradert moms/lovfestet momskompensa
sjon. l forslag fra K. Halvorsen pva. SV, 
KrF og Sp - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

33. Finansministerens redegjørelse om den 
aktuelle økonomiske situasjon. ( Oppgivel
se av fastkurspolitikken som følge av uro
en i valutamarkedet.) 
S .tid. 2139-2145 (11.12.92), Budsjett-innst. 
S. Il (salderingsinnstillingen), S .tid. 2254-
2374 (salderingsdebatt 18.12.92). 
(Redegjørelsen ble etter en kort debatt 
sendt finanskomiteen i samsvar med for
retningsordenens§ 34 a, punkt c.) 

34. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
for budsjett-terminen l. januar til 31. de
sember 1993. 
Budsjett-innst. S. Ill, S.tid. 2254, 2374 
(18.12.92). 

35. Revidert nasjonalbudsjett 1993. 
(Vedlegg: l. Brev fra Norges Bank om 
«Retningslinjer for utforming av pengepo
litikken». 2. Budsjettanslagene for 1990, 
1991 og 1992 . 3. Tabellvedlegg.) 
St.meld. 2, ref. S .tid. 3892, Budsjett-innst. 
S . IV, S.tid. 4713-4825 (17.6.93). 
(Jf. Il, 8 og IV, 2, 3 og 4.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Statsrekneskapen medrekna folketrygda 

for budsjett-terminen 1991. 
(Vedlegg: I . Oversikter over statsregnska
pet for 1991. Il. Statens bevilgningsregn
skap. Ill. Statens kapitalregnskap. IV. 
Svalbardregnskapet. V. Inntektskrav. VI. 
Garantiansvar. VII. Tilsagnsfullmakter. 
VIII. Bestillingsfullmakter. IX. Statens 
aksjeinteresser. X. Offentlige fond.) 
St.meld. 3 (1991-92), ref. S.tid. 3945 (1991-
92), Innst. S . 6, S.tid. 34 (7.10 .92). 

2. Fordeling til komiteene av de enkelte ka
pitler i forslaget til statsbudsjett for 1993. 
Innst. S. 10, S.tid. 343-357 (19.10 .92). 

3. Endringer i bevilgninger under program
områdene 29. Sosiale formål og 30. Helse
vern på statsbudsjettet for 1992. (Omgrup
peringer- oversikt over tilleggsbevilgnin-

ger vedtatt i løpet av året, og over Folke
trygdens utgifter og inntekter.) 
St. prp. 17, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 44, 
S.tid. 1780-1782 (30.11.92). 

4. Endringar i løyvingar m.m. under for
svarsbudsjettet for 1992. (Omgrupperings
proposisjon- reduksjon av kap. 1760, post 
48 Fellesfinansierte bygg og anleggsarbeid 
og tilbakeføring til statskassen.) 
St. prp. 14, ref. S.tid. 1185, Innst. S. 57, 
S.tid. 2057-2064 (8.12.92). 
( 4 forslag - ingen bifalt.) 

5. Ny saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1992. 
(Vedlegg: L Oversikt over endringer i 
statsbudsjettet medregnet folketrygden 
1992. 2.-3. Økning og nedsettelse av utgif
ter, vedtatt eller foreslått etter salderingen 
19. desember 1991. 4.-5. Økning og nedset
telse av inntekter, vedtatt eller foreslått et
ter salderingen 19. desember 1991.6. Over
sikt over endringer i statens forretnings
drift. 7. Totale endringer i forhold til S Ill 
(1991-92). 8. Oversikt over skatter og avgif
ter. 9. Oversikt over statsbudsjettet med
regnet folketrygden for budsjetterminen 
1992.) 
St.prp. 33, ref. S.tid. 1783, Innst. S. 85, 
S.tid. 2254-2322 (18.12 .92). 
(Jf. neste sak.) 

6. Endring i St.prp. nr. 33 (1992-93) om ny 
saldering av statsbudsjettet medregnet fol
ketrygden 19 92. (Nye anslag for likningsre
sultatet for 1991.) 
St.prp. 35, ref. S .tid. 2029, Innst. S. 85, 
S.tid. 2254-2322 (18.12.92). 
(Jf. forrige sak.) 

7. Statsrekneskapen med rekna folketrygda 
for budsjett- terminen 1992. 
(Vedlegg: I. Oversikter over statsregnska
pet for 1992 . Il. Statens bevilgningsregn
skap. Ill. Statens kapitalregnskap. IV. 
Svalbardregnskapet. V. Inntektskrav, 
skatter og avgifter. VI. Garantiansvar. VII. 
Tilsagnsfullmakter. VIII. Bestillingsfull
makter. IX. Statens aksjeinteresser. X. Of
fentlige fond.) 
St.meld. 3, ref. S .tid. 4502 (14 .6.93) og ved
tatt ikke behandlet av dette Storting. 

8. Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger 
på statsbudsjettet 1993. (Flere studieplas
ser, rentesenking i statsbankene, nye ar
beidsmarkedstiltak, felles sysselsettings
tiltak i offentlig sektor- KAJA, nye stillin
ger til arbeidsformidlingen m .m.) 
St.prp. 78 , ref. S.tid. 3892, Innst. S. 240, 
S .tid. 4713-4825 (17 .6.93). 
(151 forslag, hvorav 6 bifalt: l fra A, Sp og 
Aune, l fra Kjell Borgen pva. alle partier, 3 
fra A, KrF og Sp og l fra A, SV og Sp. 5 for-
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slag oversendt Regjeringen: l fra Wara 
pva. FrP, SV og Aune, l fra Wara pva. FrP 
og KrF, l fra Holten pva. KrF, l forslag fra 
sjøfarts- og fiskerikomiteens medlemmer 
og l fra finanskomiteen.) 
(Jf. I, 32 og 35, IV, 2, 3 og 4.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om endrin

ger i den økonomiske politikken for å føl
ge opp vedtak på Arbeiderpartiets lands
møte om full sysselsetting, S .tid. 1259-1260 
(18.11.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget 1993 - Lovendringer. 

(Endringer i beløpsgrenser for minstefra
drag, klassefradrag, særfradrag for alder 
m.v., fagforeningskontingent, foreldrefra
drag, skattytere med liten skattevne, ar
beidsreiser; beskatning av naturalytelser -
«frynsegoder» og «gylne fallskjermer»; 
skattefritt sluttvederlag for AFP; presise
ring av skattelovens § 60; skattetrekk i ut
bytte til utenlandske aksjonærer; omtale 
av skattleggingen av særskattepliktige sel
skaper; omtale av omlegging av forvalt
ningsrutiner; redegjørelse om skatte- og 
avgiftsfritakene for den kongelige familie; 
skattemessig behandling av varelager i 
bokbransjen.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 32, O.tid. 
243-262 (2.12.92), Besl. O. 30, 31, 32, 33, 
L.tid. 11-15 (8.12.92). Lov av 18. desember 
1992. 
(13 forslag i Odelstinget og 6 forslag i Lag
tinget ikke bifalt.) 

2. Endringer i skatteloven m.fl. (AFP-pensjo
nister- justeringer av skattebegrensnings
regelen og sluttvederlag; skattefri ulempe
godtgjøring for FN-personell i Somalia; 
summarisk fellesoppgjør fra arbeidsgiver; 
innberetningsregler for forsikringsselska-

per; ekstra arbeidsgiveravgift på særlig 
høye lønninger; beskatning av buskap.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 4.6.93 fra sti
pendiat Jens Petter Berg, Institutt for 
rettsinformatikk, til finanskomiteen. 2. 
Svarbrev av 10.6.93 fra Finansdepartemen
tet til finanskomiteen v/Johan C. Løken.) 
Ot.prp. 100, ref. O.tid. 706-707, Innst. O. 
142, O.tj.d. 1035-1044 (15.6.93), Besl. O. 150-
154, L.tid. 86-89 (18.6.93). Lov av 18. juni 
1993. 
(9 forslag i Odelstinget, hvorav 2 sendt 
Stortinget (ikke bifalt): l fra H og FrP og l 
fra SV. Øvrige ikkE! bifalt. 5 forslag i Lag
tinget ikke bifalt.) 
(Jf. I, 35 og Il, 8.) 

3. Endringer i lov 4. juni 1965 nr. l om hellig
dagsfreden. (Redaksjonelle endringer. 
Forslag fra Regjeringen om å omgjøre an
nen pinsedag til arbeidsdag ikke tilslut
ning.) 
Ot.prp. 101, ref. O.tid. 706-708, Innst. O. 
140, O.tid. 1044-1045 (15.6.93), Besl. O. 155, 
L. tid. 89 (18.6.93). Lov av 18. juni 1993. 
(l forslag om at saken sendes kirke- og un
dervisningskomiten til behandling - ikke 
bifalt. l forslag om å fjerne skjærtorsdag 
som helligdag - ikke bifalt.) 
(Jf. I, sakene 32 og 35.) 

4. Endringer i lov av 14. desember 1973 nr. 57 
om kompensasjon for merverdiavgift på 
matvarer. 
(Vedlegg til innst.: l. Svarbrev av 11.6.93 
fra Finansdepartementet tll Sp. 2. Brev av 
12.6.93 fra Finansdepartementet til finans
komiteen.) 
Ot.prp. 93, ref. O.tid. 706-707, Innst. O. 141, 
O.tid. 1045-1046 (15.6.93), Besl. O. 156, 
L. tid. 89 (18.6.93). Lov av 18. juni 1993. 
(l forslag i Odelstinget fra A, KrF og Sp 
om momskompensasjon bifalt. l forslag i 
Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. I, 32 og 35.) 
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STATS EIENDOMMER 

Omfatter bl.a.: Statens bygge- og eiendomsdirektorat. 
Se også: STATSADMINISTRASJON, STATSFORVALTNING 

1989-90 

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

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet: Oversikt 
over nybygg ferdig under Statens bygge
og eiendomsdirektorat i 1988.) 
Budsjett-innst. S. 2, S .tid. 570-629 
(20 .11.89) .. 
Budsjett-kap.: 
1510 Statens bygge- og eiendomsdirek

torat 
1512 4512 Eiendomsforvaltning og oppføring 

av nybygg 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, sak 34 (salde
ringen.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.11.89 fra 
Kommunal- og arbeidsdepartementet om 
rettelse i St.prp. 1.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 857-967 
(28.11.89). 
Budsjett-kap.: 
570 3570 Statens bygningstekniske etat 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1219-1260 
(4.12.89). 

Budsjett-kap.: 
114 3114 Eiendomsforvaltning utenlands 

n. Alminnelige saker: 
l . Statens dykkerskole. Flytting til nye loka

ler i Skålevik i Bergen kommune. Nærme
re vilkår for avhendelse av anlegget til det 
tidligere Statens treningssenter for skips
manøvrering. 
St. prp. 59, ref. S.tid. 2396, Innst. S. 147, 
S.tid. 3391- 3395 (8.5.90). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

2. Kjøp, salg og makeskifte av statseiendom
mer. (Kjøp av tomter i Dittenkvartalet til 
utvidelse av regjeringskvartalet og til byg
ging av nytt tinghus i Oslo.) 
St.prp. 93, ref. S.tid. 3534, Innst. S . 206, 
S.tid. 3872- 3874 (5.6.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Holten om fortgang i ved

tak om utbygging av politihus i Fredrik
stad, S.tid. 1678-1679 (13.12.89). 

2. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om tiltak for 
å bedre inneklimaet i offentlige bygg, 
S.tid. 2076-2077 (17.1.90). 

3. Sp.spm. fra Kari Helliesen om muligheter 
for Stavanger kommune til å kjøpe eller 
leie en statseid eiendom i Stavanger til 
dag- og nattsenter, S.tid. 2531-2532 (7 .3.90). 

4. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 
om tiltak for å gjøre det lettere å bygge hyt
te i Finnmark, S.tid. 3618-3620 (23.5.90). 
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1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Arbeids- og admi
nistrasjonsdepartementet: Nybygg under 
Statens bygge- og eiendomsdirektorat i 
1989.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1002 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 
1510 Statens bygge- og eiendomsdirek

torat 
1512 4512 Eiendomsforvaltning og oppføring 

av nybygg 
(l forslag fra A og SV om økning på kap. 
1512 bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S .tid. 1199-1243 
(4.12.90) . 
Budsjett-kap.: 

114 3114 Eiendomsforvaltning utenlands 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S . 5, S.tid. 1475-1570 
(10.12 .90). 
Budsjett-kap.: 

570 3570 Statens bygningstekniske etat 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endring av bevilgning på kapittel 4512 

post 41. (Kjøp av Dittenkvartalet mot salg 
av andre statlige eiendommer) 

St. prp. 26, ref. S .tid. 770, Innst. S. 59, S.tid. 
1901- 1902 (19.12.90). 

2. Interp. fra Inger Pedersen om å overdra 
statlige eiendommer til kommunene som 
virkemiddel i distriktspolitikken. 
S .tid. 2796-2804 (21.3.91). 
(l forslag fra Inger Pedersen oversendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT!.) 

3. Modernisering av den statlige eiendoms
forvaltning. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.5.91 fra 
Arbeids- og administrasjonsdepartemen
tet til komiteen.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 3135, Innst. S. 185, 
S.tid. 3961-3966 (11.6.91). 
(l forslag ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

4. Endringer i statens budsjettsystem. (Bedre 
forvaltning av statens kapital; nytt bud
sjettsystem for Statens bygge- og eien
domsdirektorat; nettobudsjettering for 
forvaltningsorganer; virksomhetenes 
driftsbudsjett; organisasjonsendringer og 
omstillinger i virksomhetene.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 28.5.91 fra 
Riksrevisjonen til Stortingets president
skap. 2. Brev av 2.4 .91 fra Riksrevisjonen 
til Arbeids- og administrasjonsdeparte
mentet. Jf.: NOU 1989: 5 En bedre organi
sert stat.) 
St.prp. 65, ref. S .tid. 3083, Innst. S . 176, 
S .tid. 3966-3971 (11.6 .91). 
(Jf. forrige sak.) 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Arbeids- og admi
nistrasjonsdepartementet: Nybygg under 
Statens bygge- og eiendomsdirektorat i 
1990.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 691-747 
(14.11.91). 
Budsjett-kap. : 
1510 Sta tens bygge- og eiendomsdirek

torat 
1512 4512 Eiendomsforvaltning og oppføring 

av nybygg 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1305-1396 
(28.11.91). 
Budsjett-kap.: 

570 3570 Statens bygningstekniske etat 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1991 . 

(Kap. 1512 Eiendomsforvaltning- kjøp av 
eiendom til Bergen Universitet, planleg
ging av nytt politihus i Fredrikstad, kjøp 
av eiendom til tinghus i Hammerfest: kjøp 
av leid bolig i Longyearbyen.) 
St.prp. 25 , ref. S.tid. 845, lnnst. S . 48 , S.tid. 
1852 (13 .12.91). 
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2. Interp. fra Sissel Rønbeck om Regjerin
gens strategi for utviklingen av Oslos østre 
bydeler. 
S.tid. 3327-3343 (28 .4.92). 
(l forslag fra Sissel Rønbeck og Per Eg
gum Mauseth sendt Regjeringen - se RE
GJERINGEN OVERSENDT I.) 

3. Organisering av Statens bygge- og eien
domsdirektorat og konsekvenser ved inn
føring av husleie for statlige eiendommer. 
St.prp. 71, ref. S .tid. 3180, Innst. S. 150, 
S.tid. 3683-3684 (19.5.92). 

4. Kjøp, salg og makeskifte av statseiendom 
m .v. (Salg av Landeskogen, Bygland kom
mune; Hotell Pensjon Hall, Gimlekom
plekset i Oslo; bruk av Wergelandsveien 
27, Oslo til Østlandet musikkonservato
rium; reduksjon av antall tjenesteboliger.) 
St.prp. 93, ref. S.tid. 3680, Innst. S. 216, 
S .tid. 4147 (16.6.92). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om bygging av 

eit Statens Hus i Drammen til ca 70 mill. 

kr, mens det finst nok ledige kontorlokale 
tilleige, S.tid. 2127-2128 (15.1.92). 

2. Sp.spm. fra Per Eggum Mauseth om en
dring av planer for bygging av nytt regje
ringskvartal og tinghus i Oslo sentrum, 
slik at de kan gi mer liv på gateplan, S .tid. 
3185-3186 (8.4.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i skatteloven m.fl. (Eiendoms

skatt på statlige eiendommer- unntak for 
forsvarets eiendommer.) 
Ot.prp. 21, ref. O. tid. 216, Innst. O. 46, O. tid. 
351-371 (24.3.92), Besl. O. 54-58, L .tid. 35-36 
(9.4.92), Besl. L. 5, O.tid. 464-465 (5.5.92), 
Besl. O. 74, ref. L . tid. 47 (12.5.92). Lov av 10. 
aprill992 og lov av 15. mai 1992. 
(5 forslag i Ot. l . gang, hvorav 3 ikke bifalt 
og 2 fra Maribo pva. FrP sendt Regjerin
gen. l forslag i Lt. om fritak for eiendoms
skatt for forsvarseiendommer bifalt 
(lagtingsanmerkning) . Anmerkningen bi
falt ved 2. gangs behandling i Ot.) 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Arbeids- og admi
nistrasjonsdepartementet: Nybygg under 
Statens bygge- og eiendomsdirektorat i 
1991.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1013 
(4.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1510 Statens bygge- og eiendomsdirek

torat 
1512 4512 Eiendomsforvaltning og oppføring 

av nybygg 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S . 5, S.tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap.: 

570 3570 Statens bygningstekniske etat 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1992. 

(Kap. 1512 Eiendomsforvaltning og oppfø
ring av nybygg -kjøp av Akersgt. 57 til Re
gjeringskvartalet ved omdisponering av 
hev. til tomtekjøp i Drammen.) 
St. prp. 27, ref. S .tid. 1185, Innst. S. 52, 
S.tid. 1966 (7 .12.92). 

2. Innføring av husleiebetaling for statseta
ter som er brukere av eiendommer som 
forvaltes av Statsbygg. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 28.4.93 de
partementet til komiteen vedr. husleie for 
statens tjenesteboliger, herunder preste
boligene.) 
St.prp. 52, ref. S.tid. 3047-3048, Innst. S. 
155, S .tid. 3688-3690 (11.5.93). 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om Statens 

skogers kraftige økning av leieprisen på 
festetomter på prestegårdsgrunn i Saltdal 
kommune, S.tid. 3529-3530 (5.5.93). 
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STATSFORFATNING 

Omfatter bl.a.: Flaggloven, konstitusjonelle spørsmål, riksrettstiltale, statsform. 
Se også: GRUNNLOVEN, KONGEN, POLITISKE PARTIER, REGJERINGEN, STORTINGET 

1989-90 
11. Alminnelige saker: 

l. Rapport til Stortinget fra den granskings
kommisjon i Reksten-saken som ble opp
nevnt ved stortingsvedtak 20. juni 1985. 
(Vedlegg: l. Oversikt over sentrale hendel
ser og stortingsdokurnenter. 2.-13. Korres
pondanse mellom finanskomiteen, Han
delsdepartementet og bostyret, herunder 
stevningen mot Hambros Bank. Kopi av 
viktige deler av det øvrige bakgrunnsma
teriale, som tidligere ikke har vært trykt i 
offentlige dokumenter, samt de to «relea
se»- erklæringene.) 
Dok. 7 (1987-88), ref. S .tid. 71, Innst. S. 178, 
S .tid. 3627-3658 (28.5.90). 
(l forslag fra SV om å be Odelstinget vur
dere riksrettstiltale mot tidligere statsrå
der ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Kjell Borgen, Marit Nybakk, 
Jørgen Kosmo, Mary Kvi dal og Inger Lise 
Gjørv om å be Regjeringen fremme en 
kongelig resolusjon om utvidet adgang til 
bruk av kirkebygg ved begravelser. 

(Vedlegg: Inntatt i lnnst. : Svarbrev av 
26.3.90 fra Kirke- og kulturdepartementet 
til kirke- og undervisningskomiteen om 
Grunnlovens hjemmel for Kongens myn
dighetsutøvelse i kirkelig statsråd.) 
Dok. 8:28, rei. S.tid. 2506, Innst. S. 185, 
S.tid. 3665- 3682 (29.5.90). 
(l forslag fra Leiv Blakset pva. H, FrP, KrF 
og Sp om å avvi~e forslaget ble bifalt.) 

3. Forslag fra Hanna Kvanmo og Thea Korit
zinsky 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 over
skrift (Innføring av republikansk stats
form. 
Dok. 12 (1987-88), forslag l, ref. S.tid. 73, 
Innst. S. 158, S.tid. 3686-3687 (29.5 .90). 
(Ikke bifalt med 117 mot 19 stemmer.) 

1990-91 
11. Alminnelige saker: 

l . Forslag fra Human-Etisk Forbund, vedtatt 
til fremsettelse av Thor-Eirik Gulbrand
sen, Inger Pedersen, Anneliese Dørum, 
Thea Koritzinsky og Hanna Kvanmo, til 
endringer i Grunnlovens§§ 2, 9, 12, 21, 22 , 
27 og 44 og om opphevelse av Grunnlo
vens§§ 4, 16 og 106 (opphevelse av statskir
keordningen). 
Dok. 12 (1987-88), forslag nr. 2, ref. S.tid. 73 
(23.10.89), Innst. 66, S.tid. 2302-2303 (8.2.91) 

(Pga. formelle feil ble forslaget enstemmig 
ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om folkeavstem

ning ved inngåelse av avtale som medfører 
tap av suverenitet i en grad som fordrer 3/4 
flertall i Stortinget, S. tid. 3040-3041 
(17 .4.91). 
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1991-92 
O. Alminnelige saker: 

l. Gjennomføringen av Stortingets vedtak 
om utflytting av Luftkontrollinspektoratet 
til Kongsvinger. (Regjeringens informa
sjonsplikt overfor Stortinget.) 
St.prp. 48, ref. S.tid. 2283, Innst. S. 112, 
S.tid. 2851-2876 (17 .3.92). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

2. Forslag fra Carl I. Hagen til ny § 82, alter
nativt ny § 85 a, i Grunnloven. (Folkeav
stemning.) 
Dok. 12 (1987-88), forslag 13, ref. S.tid. 73 
(23 .10.89), Innst. S. 133, S.tid. 3140-3146 
(7.4.92). 
(Forslaget ikke bifalt med 106 mot 16 
stemmer.) 

3. Forslag fra Human-Etisk Forbund om en
dring i Grunnlovens§ 2, vedtatt til fremset-

40 

telse av Anneliese Dørum, Thor-Eirik Gul
brandsen, Theo Koritzinsky og Tora Aas
land Houg. (Opphevelse av stats kirkeord
ningen og innarbeiding av menneskeret
tighetene.) 
Ref. S.tid. 3323 (10.4.92.) 
(Jf. Dok. 12, forslag 3.) 

4. l. Forslag fra Inge Myrvoll og Magnar Sor
tåsløkken 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 over
skrift. (Innføring av republikansk stats
form.) 
Ref. S.tid. 4539 (30.9 .92.) 
(Jf. Dok. 12, forslag 1.) 
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STATSFORVALTNING 

Omfatter bl.a.: Folkeregisterloven, forvaltningsloven, målbruksloven, normaltidsloven, offentlig
hetsloven, reformarbeidet i staten, sommertid, statsborgerloven. 
Se også: DEPARTEMENTER, STATENS PERSONALPOLITIKK, STATSADMINISTRA
SJON, STATSEIENDOMMER 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1990. 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 28.11.89 fra 
Riksrevisjonen til Stortingets President
skap vedr. Stortingets bevilgningsregle
ment. 2. Brev av 2.10.89 fra Riksrevisjonen 
til Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet vedr. NOU 1989: 5 En bedre orga
nisert stat. 3. Brev av 30.10.84 fra Riksrevi
sjonen til Finansdepartementet vedr. 
NOU 1984: 23 Produktivitetsfremmende 
reformer i statens budsjettsystem.) 
St.prp. l. Tillegg 13, ref. S.tid. 1619, Bud
sjett-innst. S. Il (salderingsinnstilling), 
S.tid. 1860-1947 
(salderingsdebatt 20.12.89). 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, sak 4 (Gul 
bok).) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Jan Simonsen og Petter Bjør

heim om å be Regjeringen tillate Titania 
AlS fortsatt utslipp av avgangsmasser i 
sjødeponi på Dyngadjupet. (Ved kgl. reso
lusjon 9.2.90 ble det gitt pålegg om landde
poni.) 
(Vedlegg: Kartvedlegg.) 
Dok. 8:17, ref. S .tid. 2282, Innst. S. 107, 
S.tid. 2611- 2619 (15.3.90). 
(Forslag om å be Regjeringen omgjøre 
vedtaket om landdeponi- ikke bifalt.) 

2. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regn
skap vedkommende administrasjon av 
Svalbard for 1988. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. 
(Riksrevisjonens konstitusjonelle anteg
nelser.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst. brev av 21.3.90 fra 
Samferdselskomiteens fraksjoner.) 
Dok. l, ref. S.tid. 72, Innst. S . 142, S.tid. 
3569 (16.5.90). 

3. Videreutvikling av statens organisasjons
og budsjettsystem. (Forsøk med stillings
hjemmelsystemet i staten; adgang til å be
nytte innsparte driftsmidler til investerin
ger; overgang fra saldoavskrivningssy
stem til lineært avskrivningssystem.) 
(Vedlegg: Utredning av høyesterettsadvo
kat Arne Fliflet om konstitusjonelle spørs
mål i forbindelse med forslag til retnings
linjer for organisasjons- og budsjettrefor
mer i staten m.m.) 
St.prp. 87, ref. S.tid. 3339, Innst. S. 243, 
S.tid. 4425- 4431 (14.6.90). 

4. Forslag fra Carl I. Hagen om privatisering 
av offentlige tjenester. 
Dok. 8:42, ref. S.tid. 3534, Innst. S. 270 (ik
ke-beh), S.tid. 4661 (28 .9.90). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om å opp

muntre til privat medvirkning til moder
nisering av statlig forvaltning, S. tid. 370-
371 (15.11.89). 

2. Sp.spm. fra Marie Brenden om en brasili
ansk kvinne som oppholder seg i Sverige 
med sitt <<norske» barn, og hva som kan 
gjøres i slike saker der barn risikerer å bli 
uten statsborgerskap, S.tid. 2226-2227 
(31.1.90). 

3. Sp.spm. fra Thorhild Widvey om tiltak for 
å øke produktiviteten i offentlige etater og 
institusjoner, S. tid. 2395-2396 (14.2.90). 

4. Sp.spm. fra Terje Nyberget om endring i 
reglene for utlysning av stillinger i staten, 
hvor det kreves utlysning i alle dagsaviser 
på stedet hvor man utlyser stillingen, S. 
tid. 2686-2687 (21.3.90). 

5. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om Regjerin
gens rutiner og frister når det gjelder å be
svare brev, S.tid. 3415-3416 (9.5.90). 
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IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av l. mars 1946 nr. 3 om Den 

Norske Stats Husbank og i lov av 5. februar 
1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank. 
(Unntak fra reglene i forvaltningsloven for 
vedtak Husbanken og Landbruksbanken 

Statsforvaltning 

treffer om lån eller tilskudd, og hjemmel 
for departementet til å utarbeide forskrif
ter for klagebehandling.) 
Ot.prp. 68, ref. O. tid. 182, lnnst. O. 55, O. tid. 
347 (7 .6.90), Besl. O. 70, L. tid. 27 (13.6.90). 
Lov av 29. juni 1990. 

1990-91 
U. Alminnelige saker: 

l. Forslag fra Carl l. Hagen om privatisering 
av offentlige tjenester. 
Dok. 8:42 (1989-90), ref. S.tid. 3534 (1989-
90), Innst. S. 28, S.tid. 2430-2467 (15.2.91). 
(9 forslag- ingen bifalt.) 

2. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regn
skap vedkommende administrasjonen av 
Svalbard for 1989. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. (Riks
revisjonens konstitusjonelle antegnelser.) 
(Håndheving av personlig økonomisk an
svar overfor embets- og tjenestemenn.) 
Dok. l, ref. S.tid. 410, Innst. S. 126, S.tid. 
3166-3175 (3.5.91). 

3. Modernisering av den statlige eiendoms
forvaltning. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.5.91 fra 
Arbeids- og administrasjonsdepartemen
tet til komiteen.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 3135, Innst. S. 185, 
S.tid. 3961- 3966 (11.6.91). (l forslag ikke bi
falt.) 
(Jf. neste sak.) 

4. Endringer i statens budsjettsystem. (Bedre 
forvaltning av statens kapital; nytt bud
sjettsystem for Statens bygge- og eien
domsdirektorat; nettobudsjettering for 
forvaltningsorganer; virksomhetenes 
driftsbudsjett; organisasjonsendringer og 
omstillinger i virksomhetene.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 28.5.91 fra 
Riksrevisjonen til Stortingets president
skap. 2. Brev av 2.4.91 fra Riksrevisjonen 
til Arbeids- og administrasjonsdeparte
mentet. Jf.: NOU 1989: 5 En bedre organi
sert stat.) 
St.prp. 65, ref. S.tid. 3083, Innst. S. 176, 
S.tid. 3966-3971 (11.6.91). 
(Jf. forrige sak.) 

5. Organisering og styring i utdanningssek
toren. (Departementet ansvar for statlige 
oppgaver på nasjonalt nivå og et nasjonalt 
læremiddelsenter; nedlegging av nasjona
le råd, herunder Grunnskolerådet, Rådet 
for videregående opplæring, Voksenopp
læringsrådet, Brevskolerådet og Samord
ningsutvalget for skoleutvikling; organisa-

sjonenes og brukernes synspunkter gjen
nom konferanser og ad-hoc-utvalg; regio
nale statlige utdanningskontorer.) 
St.meld. 37, ref. S.tid. 2985, Innst. S. 186, 
S.tid. 4201-4226 (18.6.91). 
(4 forslag- ingen bifalt.) 

6. Forslag fra Kristin Clemet, Harald Ellef
sen og Erna Solberg om å be Regjeringen 
ta initiativ til at Stortinget årlig blir gitt en 
forvaltningspolitisk redegjørelse. 
Dok. 8:47, ref. S.tid. 3394, lnnst. S. 211, 
S.tid. 4227 (18.6.91). 
(Forslaget ble enstemmig bifalt.) 

7. Forslag fra Jan Erik Få ne om å be Regje
ringen innføre tidsfrister for det offentlige 
når det gjelder behandling av alle søkna
der, konsesjoner, bevillinger, tillatelser, 
løyver o.l. 
Dok. 8:45, ref. S.tid. 3361, Innst. S. 221 (ik
ke-beh.), S. tid. 4321 (19.6.91). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Oddlaug Vereide om krav i 

stillingsutlysingane frå alle statsetatane 
om at søkjarane må kunne begge målfor
mene, S.tid. 212 (17 .10.90). 

2. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om å beda 
Statens informasjonsteneste om å sjå til at 
mållova vert fylgd i Statens informasjons
teneste sitt arbeid, S.tid. 219-220 (17 .10.90). 

3. Sp.spm. fra Syver Berge om uttalelse fra 
statsråden om at deler av landbruket bi
drar negativt til Norges økonomi, og at 
dette bør tilsi en reduksjon i overføringe
ne, S.tid. 232-233 (17 .10.90). 

4. Sp.spm. fra Håkon Gulbrandsen om inn
føring av studieavgift som virkemiddel for 
å bedre effektiviteten i høyere utdanning, 
S.tid. 233-234 (17.10.90). 

5. Sp.spm. fra Steinar Maribo om retnings
linjer for en mest mulig objektiv behand
ling av kommunale vedtak i statlige eta
ter, S.tid. 532-533 (14.11.90). 

6. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om praktise
ring av naturvernlova i eit tilfelle der ei 
overnattingsbedrift i Hallingdal vert på
lagt å ta ned opplysningsskilt, S.tid. 541-
542 (14.11.90). 
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7. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen om melding 
til Stortinget om reformarbeidet i lokalfor
valtningen, S .tid. 707-708 (21.11.90). 

8. Sp.spm. fra Syver Berge om ein familie frå 
Vågå som vekependler til Oslo, og difor 
må melde utflytting til Oslo, S.tid. 2033 
(9.1.91). 

9. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om å gjera 
klårt for Statskonsult at mållova skal fyl
gjast, S.tid. 2575-2576 (6.3.91). 

10. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 
Statistisk Sentralbyrås utarbeidelse av 
retningslinjer for uttalelser som kan tolkes 
som kommentarer til den økonomiske poli
tikken, S.tid. 2608-2609 (6.3.91). 

11. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om økonomisk 
refusjon til Noregs Mållag for arbeid med 
brot på målbrukslova, eller skiping av om
bod for offentleg målbruk, S.tid. 2711-2712 
(13.3.91). 

12. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om hvorvidt Ar
beiderpartiets tilknytning til LO skaper et 
habilitetsproblem for Arbeiderpartiregje
ringen i forbindelse med lønnsoppgjøret, 
S.tid. 3041-3043 (17 .4.91). 

13. Sp.spm. fra Leiv Blakset om tiltak for å få 
mållova etterlevd ved høgare utdannings
institusjonar, S.tid. 3077- 3078 (17 .4.91). 

14. Sp.spm. fra Ma.rie Lovi.~e Widnes om inn
skjerping av krav til nynorskkunnskapar i 
alle stillingsutlysingar frå statsetatar, 
S.tid. 3371-3372 (15.5.91). 

15. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om oppmo
ding frå Norsk språkråd om å gjeva rettlei
ande oppsett for nynorsk- blankettar til 
tinglysing, S.tid. 3456-3457 (29.5.91). 

16. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om nynorsk 
versjon av datasystem for norske lens
mannskontor, S.tid. 3708 (5.6.91). 

IV. Lovsaker: 
l . Lov om statsforetak. 

(Særskilt vedlegg: NOU 1991: 8 Lov om 
statsforetak. Leder Gudmund Knudsen.) 
Ot.prp. 32, ref. O.tid. 345, Innst. O. 67, O.tid. 
528-557 (4.6.91), Besl. O. 68, L.tid. 28 
(13.6.91). Lov av 30. august 1991. 
(Loven ble bifalt mot H, FrP og SVs stem
mer.) 

1991-92 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Jan Erik Fåne om å be Regje

ringen innføre tidsfrister for det offentlige 
når det gjelder behandling av alle søkna
der, konsesjoner, bevillinger, 
tillatelser, løyver o.L 
Dok. 8:45 (1990-91), ref. S.tid. 3361 (1990-
91), Innst. S. 11, S.tid. 914-915 (19.11.91) og 
vedtatt sendt Regjeringen. 

2. Interp. fra Harald Ellefsen om effektivise
ringsarbeidet i offentlig sektor. 
S.tid. 2383-2400 (7 .2.92). 
(l forslag fra Harald Ellefsen pva. H sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

3. Interp. fra Kjellbjørg Lunde om velstand
sutviklinga og dårlegare levekår for ein
skilde grupper i samfunnet. 
S.tid. 3442-3459 (5.5.92). 

4. Organisering av Statens bygge- og eien
domsdirektorat og konsekvenser ved inn
føring av husleie for statlige eiendommer. 
St.prp. 71, ref. S.tid. 3180, Innst. S. 150, 
S.tid. 3683-3684 (19.5.92). 

5. Forslag fra Carl I. Hagen og Lodve Sol
holm om at det nedsettes en hurtigarbei
dende kommisjon til å granske 
påståtte kritikkverdige forhold i forvalt
ningen, herunder habilitetsbrudd, feilbe-

handling av værmålinger, feilopplysnin
ger og feilinnstilte værmålingsinstrumen
ter vedrørende oppfølgingen av Stortin
gets vedtak om lokalisering av hovedfly
plass først i Hobøl og deretter på Hurum. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 11. juni 1992 fra 
Stortingets presidentskap til samferdsels
komiteen- spørsmål om behandlingsmå
te.) 
Dok. 8:39, ref. S.tid. 3594-3596, Innst. S. 
232, S.tid. 4312-4319 (18 .6.92). 
(Forslaget ble avvist. l forslag fra H ikke 
bifalt. Komiteens innstilling om en uav
hengig ekspertvurdering av Jan Wj.kborgs 
revisjonsrapport vedr. værmålingene på 
Hurum, bifalt.) 

6. Forslag fra Marie Lovise Widnes pva. SV 
oversendt frå Odelstinget 15. juni 1992: 
«Stortinget ber Regjeringa kome tilbake 
med ein ny modell for statleg helseforvalt
ning i samband med budsjettet til haus
ten.» 
S .tid. 4359 (19.6.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om høringsut

talelser om ordning med omsettelige fiske-
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kvoter, som er unntatt fra offentlighet. 
(Trukket tilbake), S .tid. 367 (30.10.91). 

2. Sp.spm. fra Finn Thoresen om administra
sjonen i OL-94 AlS og krav om åpenhet 
overfor pressen i tråd med off en tlighetslo
ven, S.tid. 1615-1616 (4.12.91). 

3. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om gjennom
gang av eksisterende departementsstruk
tur med sikte på bedre samordning og økt 
produktivitet, S.tid. 1952-1953 (18.12.91). 

4. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om tiltak for å 
redusere skjemavelde og statlig byråkrati 
overfor næringslivet, S. tid. 2459-2460 
(12.2.92). 

5. Sp.spm. fra Jens Marcussen om nedleg
ging av Holt sorenskriverembete uten å 
kunne vise til bedre publikumsservice el
ler rasjonalisering, S.tid. 2886-2887 
(18.3.92). 

6. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde, framsatt av 
Erik Solheim om hemmeligholdelse av 
statsansatte topplederes lønn, selv om det
te ikke går inn under offentlighetslovens 
regler for taushetsplikt, S.tid. 2937-2938 
(25.3.92). 

7. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om utarbeiding av rådgivende regler for 
kommunenes informasjonsplikt, S.tid. 
3774-3775 (27.5.92). 

8. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om krav til 
statsetatane om at ikkje noka målform 
skal ha mindre enn 25% av stillingslysin
gane, S .tid. 3797 (27.5.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 13. juni 1969 nr. 24om grunn

skolen og i 
nokre andre lover. (Nedlegging av de sak
kyndige utdanningsråd og skoledirektør
kontorene; etablering av statlige utdan
ningskontor i fylkene.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 47, Innst. O. 21, O.tid. 
185-189 (13 .12.91), Besl. O. 24, L.tid. 19 
(19.12.91). Lov av 20. desember 1991. 
(2 forslag fra H og FrP, henholdsvis i 
Odelsting og Lagting - ikke bifalt.) 

2. Lov om forsøk i offentlig forvaltning . (Til 
avløsing av frikommuneloven; adgang til 
direkte valg til kommunedels- /bydelsut
valg; uttesting av regionale samarbeids
modeller.) 
Ot.prp. 54, ref. O.tid. 462, Innst. O. 57, O.tid. 
482-484 (15.5 .92), Besl. O. 78, L.tid. 56 
(26.5.92). Lov av 26. juni 1992. 

3. Endringer i lov av 30. mars 1984 nr. 15om 
statlig tilsyn med helsetjenesten og i enkel
te andre lover. (Omorganisering av den 
statlige helseforvaltning. Opprettelse av 
Statens Helsetilsyn.) 
(Vedlegg: Gjennomgang av den statlige 
helseforvaltning med forslag til organisa
sjonsmessige endringer.) 
Ot.prp. 43, ref. O. tid. 302, lnnst. O. 88, O. tid. 
969-993 (15.6.92), Besl. O. 129, L .tid. 72-73 
(19.6.92). Lov av 30. juli 1992. 
(l forslag fra SV sendt Stortinget (ikke bi
falt). l forslag i Lagtinget- ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 6.) 

1992-93 

U. Alminnelige saker: 
l. Målbruk i offentlig tjeneste. 

(Vedlegg: l. Statsorgan- Tabell l Målform 
i departementsrundskriv i 1976, 1981, 1984 
og 1990. 2. Statsorgan- Tabell 2 Målform i 
meldinger og proposisjoner til Stortinget, 
1961-65, 1976-77, 1981-82, 1984 og 1990. 3. 
Brev fra Statskonsult av 24. juli 1990: Lov 
om målbruk i offentlig tjeneste. 4. Forslag 
til plan for måljamstilling i ND.) 
St.meld. 53 (1991-92), ref. S.tid. 3945 (1991-
92), Innst. S. 17, S.tid. 681-688 (27 .10.92). 

2. Statens forvaltnings- og personalpolitikk. 
(Vedlegg: Særskilte vedlegg: L NOU 
1988:15 Samspill om grunndata. 2. NOU 
1988:40 Datapolitikk i staten i 1990- årene. 
Leder Anne Kari Lande Hasle. 3. NOU 
1991: 26 Om bruk av styrer i statlige virk
somheter. Leder Halvor Stenstadvold. Ut
rykt vedlegg: Retningslinjer for etatsty
ring i AAD-systemet, april1992.) 

St.meld. 35 (1991-92), ref. S .tid. 3180 (1991-
92), Innst. S . 63, S.tid. 2198-2229 (15 .12.92). 
(12 forslag, hvorav l fra A bifalt.) 

3. Forslag fra Petter Bjørheim, Jan Erik Fåne 
og Øystein Hedstrøm om tiltak for å redu
sere næringslivets ulemper ved skjemavel
det. (Forslag om et eget høringsorgan.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 30.9.92 
fra Arbeids- og administrasjonsdeparte
mentet.) 
Dok. 8:44 (1991-92), ref. S.tid. 4340 (1991-
92), Innst. S. 65, S.tid. 2198-2229 (15.12.92) 
og vedtatt sendt Regjeringen. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Terje Nyberget om redegjørel
se i Stortinget om tolkning/praktisering av 
politimestres styringsrett. 
Dok. 8:7, ref. S.tid. 1668, Innst. S. 84, S.tid. 
2376-2379 (11.1.93) og avvist. 

5. Interp. fra Ragnhild Queseth Haarstad om 
det norske offentlighetsprinsippet i for-
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hold til EØS-avtalen og ved ev. norsk med
lemskap i EF. 
S.tid. 3059-3071 (25.3.93). 

6. Forholdet mellom staten og kommunane. l. 
Samspelet mellom staten og kommunal
forvaltninga. Retningslinjer for statleg po
litikk. 2. Om forenkling av inntektssyste
met. 
(Vedlegg: l. Fordelingsverknader av for
slag til eit forenkla inntektssystem. 2. Sa
manslåing av kostandsnøklane. 3. Skisse 
av det noverande inntektssystemet og for
slag til eit forenkla inntektssystem.) 
St.meld. 23, ref. S.tid. 2951, Innst. S. 156, 
S.tid. 3690-3712 (11.5.93). 
(3 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. LOKALFORVALTNING IV, 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om mang

lende offentlig tilgang til egne postjourna
ler for den politiske ledelsen i flere depar
tementer, og framtidige retningslinjer for 
departementenes journalføring, S .tid. 
2778 (17 .2.93). 

2. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om hvordan regjeringen vil gjøre EFs 
unionstraktat kjent for det norske folk, 
S .tid. 2941-2942 (10.3.93). 

3. Sp.spm. fra Børre Rønningen om ein sam
la situasjonsrapport om dei omfattande ef
fektiviserings- og rasjonaliseringstiltaka i 
delar av statsforvaltninga og forvalt
ningsbedriftene, S .tid. 3049-3050 (24.3.93). 

4. Sp.spm. fra Leiv Blakset om dispensasjon 
frå mållova for Noregs Eksportråd, S.tid. 
3187-3189 (31.3.93). 

5. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om å få ein 
nynorskversjon av datasystemet for straf
fesaker (Strasak), slik at politietaten kan 
fylgje re glane i mållova, S. tid. 3324 
(21.4.93). 

6. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om hvorfor regjeringen har valgt å hemme
ligholde «posisjonspapirer>> som er overle
vert EF-kommisjonen, S.tid. 3535-3536 
(5.5.93). 

7. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om A/S 
Norske Shells betaling for etterutdanning 
til ansatte i statsforvaltningen, S. tid. 3997-
3998 (26.5 .93). 

IV. Lovsaker: 
l.Lov om offentlige anskaffelser m.v. (EØS

tilpasning.) 
Ot.prp. 97 (1991-92), ref. O.tid. 1012 (1991-
92), Innst. O. 18, O.tid. 75-100 (12 .11.92), 
Besl. O. 14, L. tid. 6 (16.11.92). Lov av27. no
vember 1992. 

2. Endringer i lov om offentlighet i forvalt
ningen. (Regler om merinnsyn og klage
rett på avslag om innsyn, unntak for per
sonbilder i offentlige register.) 
Ot.prp. 100 (1991-92), ref. O.tid. 1065 (1991-
92), Innst. O. 37, O. tid. 318-324 (16.12.92), 
Besl. O. 44, L.tid. 20 (21.12.92). Lov av 22. 
januar 1993. 
(2 forslag ikke bifalt.) 
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STATS LÅN 

mfatter bl.a.: Grunnkjøpslån, grunnkjøpsobligasjoner, statsgjeld. 
e også: AKSJER, BANKER, FINANSER, KREDITTPOLITIKK, NORGES BANK, STATS
ANKER, STATSBUDSJETTET 

1989-90 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 822-845 
(27.11.89). 
Budsjett-kap.: 

4635 Provisjon for statsgaranti 
1650 Innenlandsk statsgjeld, renter 

1651 
1652 
1660 
1661 

m.m. 
Innenlandsk statsgjeld, avdrag 
Statens grunnkjøpsobligasjoner 
Utenlandsk statsgjeld, renter m.m. 
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 

Il. Alminnelige saker: 
l. Fullmakt til å ta opp innanlandske og ut

anlandske statslån. 
St. prp. 45, ref. S.tid. 967, lnnst. S. 57, S.tid. 
1626 (12.12.89). 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1244-1271 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 

4635 Provisjon for statsgaranti 
1650 Innenlandsk statsgjeld, renter 

1651 
1652 

1660 
1661 

m.m. 
Innenlandsk statsgjeld, at,drag 
Statens grunnkjøpsobligasjoner, 
avdrag 
Utenlandsk statsgjeld, renter m.m. 
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 
{l forslag fra KrF og Sp bifalt.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Fullmakt til å ta opp innanlandske og ut

anlandske statslån. 
St.prp. 32, ref. S.tid. 1191, Innst. S. 60, 
S.tid. 1900 (19.12.90). 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

1. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet og Olje- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1021-1036 
(22.11.91). 
Budsjett-kap.: 

4635 Provisjon for statsgaranti for lån 
1650 Innenlandsk statsgjeld, renter 

m.m. 
1651 Innenlandsk statsgjeld, avdrag 
1652 Statens grunnkjøpsobligasjoner, 

avdrag og innløsing 
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 
5608 Renter av lån til statsforetak 

2. Endringer av forslag til statsbudsjett for 
1992 under Olje- og energidepartementet. 

(Kap. 5608 Renter av lån til statsforetak, 
Statnett og Statkraft.) 
St.prp. l. Tillegg 11, ref. S.tid. 1521, Bud
sjett-innst. S. 8. Tillegg l, S.tid. 1940-1944 
(17 .12.91). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

n. Alminnelige saker: 
1. Fullmakt til å ta opp innenlandske og 

utenlandske statslån. 
St. prp. 14, ref. S.tid. 359, Innst. S. 27, S.tid. 
431-617, 630 (finansdebatt 6.11.-7.11.91). 

2. Endringer av bevilgninger på statsbud
sjettet for 1991 under Finans- og tolldepar
tementet. (Kap. 1652 Statens grunnkjøps
obligasjoner; kap. 4635, garantiprovisjon
Den Norske Industribank A/S; kap. 5331, 
avdrag fra Kommunalbanken; kap. 5341, 
ekstraordinært avdrag på statens kapital i 
Televerket.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 845, Innst. S. 47, S.tid. 
1770- 1771 (6.12.91). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

1. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet og Olje- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S .tid. 1187-1206 
(17.11.92). 
Budsjett-kap.: 

4635 Provisjon for statsgaranti for lån 
1650 Innenlandsk statsgjeld, renter 

1651 
1652 

1660 
1661 

5331 
5341 

2430 
5601 

m.m. 
Innenlandsk statsgjeld, avdrag 
Statens grunnkjøpsobligasjoner, 
avdrag og innløsing 
Utenlandsk statsgjeld, renter m.m. 
Utenlandsk statsgjeld, avdrag 
Statens grunnkjøpslån 
Avdrag på utestående fordringer 
Lån til statsbankene 
Renter fra statsbankene 

5606 Rentl!r fra Kommunalbanken av 
grunnkjøpslån 

5608 Renter av lån til statsforetak 

n. Alminnelige saker: 
1. Endringer av bevilgninger på statsbud

sjettet for 1992 under Finans- og tolldepar
tementet. (Kap. 4635 Provisjon for statsga
ranti for lån, Industribanken, kap. 5331 
Statens grunnkjøpslån, Kommunalban
ken.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 1185, Innst. S. 40, 
S.tid. 1719-1720 (27 .11.92). 

2. Fullmakt til å ta opp innanlandske og ut
anlandske statslån, og om Noregs Banks 
avtalar med andre lands sentralbankar. 
St.prp. 25, ref. S.tid. 1185, Innst. S. 71, 
S.tid. 2149-2151 (11.12.92). 
{l forslag ikke bifalt.) 
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STORTINGET 

Omfatter bl.a.: Fagkomiteer, fullmaktene, gruppesekretærer, Stortingets budsjett, Stortingets 
dpning, stortingsbygningen, stortingskomiteer. 
Se også: BILLIGHETSERSTATNINGER, GRUNNLOVEN, KLAGER TIL STORTINGET, PO
LITISKE PARTIER, REGJERINGEN, REGJERINGEN OVERSENDT, RIKSREVISJONEN, 
STATSFORFATNING, STORTINGETS ADMINISTRASJON, STORTINGETS FORRET
NINGSORDEN, STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN, STORTINGSRE
PRESENTANTER, VALG 

1989-90 

Stortinget (134 .): 
l. Stortingets sammentreden. (Valg av full

maktskomite.) 
S .tid. 10-11 (2 .10.89). 

2. Fullmaktene. 
(Vedlegg: l. Innstilling frå den førebuande 
fullmaktskomiteen, oppnemnd av Det 
133. ordentlige Stortinget, om fullmaktene 
for stortingsrepresentantane og vararepre
sentantane på Det 134., 135., 136. og 137. 
ordentlege Stortinget. 2. Fylkesvis over
sikt med røystetala for partia og mandat
fordelinga. 3. Sammendrag av riksvalgsty
rets oppgjør. 4. Valgte representanter og 
vararepresentanter fylkesvis. 5. Avgitte og 
forkastede forhåndsstemmegivninger ved 
stortingsvalget 1989. Sammendrag. For
kastede stemmer.) 
Ref. S.tid. 11, Innst. S. l, S.tid. 12-18 
(9.10 .89). 

3. Valg av embetsmenn. 
S.tid. 19-20 (10.10.89). 

4. Bemyndigelse for Presidentskapet til å ut
føre forskjellige forretninger. 
S.tid. 21 (10.10.89). 

5. Valg av medlemmer av valgkomiteen. 
S.tid. 21-22 (10.10.89). 

6. Apning av det 134. ordentlige Storting. (H. 
M. Kongens tale til det 134. ordentlige 
Storting ved dets åpning (Trontalen), Mel
ding om Noregs rikes tilstand og styring i 
tida etter siste melding og Presidentens ta
le til H. M. Kongen.) 
S.tid. 23-40 (12 .10.89). (Beh. se REGJE
RINGEN II, sak 3.) 

7. Valg av vara president istedenfor Gunn 
Vigdis Olsen-Hagen. 
S.tid. 56-57 (23.10.89). 

8. Valg av medlemmer av valgkomiteen. 
S.tid. 57 (23.10.89). 

9. Valg av visepresident etter Bjame Mørk 
Eidem, og annen vara president i stedet for 
Kirsti Kolle Grøndahl 
S.tid. 4354 (14.6.90). 

10. Presidenten erklærer det 134. Stortings 
forhandlinger for avsluttet. 
S .tid. 4662 (28.9 .90). 

Odelstinget: 
l . Valg av presidenter og sekretærer. 

O.tid. 1-2 (10.10.89). 

Lagtinget: 
l . Valg av medlemmer av Lagtinget. 

S.tid. 20-21 (10.10.89) . 
2. Valg av presidenter og sekretærer. 

L.tid. 1-2 (10.10.89). 
3. Valg av medlemmer av Lagtinget. 

S.tid. 57 (23.10.89). 
4. Valg av medlem av Lagtinget. 

S.tid. 318 (8.11.89). 
5. Valg av visesekretær istedenfor Eleonore 

Bjartveit. 
L.tid. 3 (12 .12.89). 

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

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Næringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S . 2, S.tid. 570-629 
(20 .11.89). 
Budsjett-kap.: 

41 3041 Stortinget 
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Il. Alminnelige saker: 
l. Stortingets Presselosje søker om adgang 

for sine medlemmer til Stortingets for
handlinger og dokumenter i sesjonen 1989-
90. 
Ref. S.tid. 50 (12.10.89), og innvilget. 

2. Fordeling til komiteene av de enkelte ka
pitler i forslaget til statsbudsjett for 1990. 
lnnst. S. 2, S .tid. 57-71 (23.10.89). 

3. Sammensetningen av Stortingets faste ko
miteer. S. 3, ref. S.tid. 71 (23.10.89) og ved
lagt protokollen. 

4. Endring i de faste komiteers sammenset
ning. S . 18, ref. S.tid. 344 (8.11.89) og ved
lagt protokollen. 

5. Valg av styre for «Mindegaven til Norge 
1914 fra Det Norske Utflytterfolk i Nord
Amerika». 
Innst. S. 28, S.tid. 654 (21.11.89). 

6. Monument til minne om fangeleiren Grini 
under okkupasjonen av Norge 1940-45. 
Innst. S. 49, S.tid. 1621 (12.12.89). 

7. Valg av nytt varamedlem til valgkomiteen. 
S.tid. 2103 (23.1.90). 

8. Endringer i de faste komiteers sammenset
ning. 
S. 81, ref. S .tid. 2136 (23.1.90). 

9. Nytt valgoppgjør for Nord-Trøndelag fyl
ke. (Ytterligere en vararepresentant for 
Senterpartiet.) 
Ref. S.tid. 2471, Innst. S. 108, S.tid. 2610 
(15.3 .90). 
(Jf. sak 12.) 

10. Statue av C. J. Hambro. 
Innst. S . 139, S.tid. 3020 (19.4 .90). 

11. Beretning for 1989 fra styret for «Mindega
ven til Norge 1914 fra det norske utflytter
folk i Nord-Amerika». 
Innst. S. 136, S.tid. 3211 (26.4 .90). 

12. Godkjenning av fullmakta for ytterlegare 
ein vararepresentant for Nord-Trøndelag 
fylke . 
Innst. S. 161, S.tid. 3448 (14.5.90). 
(Jf. sak 9.) 

13. Forslag fra Jo Benkow og Reiulf Steen til 
endring av Grunnlovens §§ 63, 69, 70, 71, 
72, 73, 79, 80 og 112 (Stortingets høytidelige 
oppløsning). 
Dok. 12 (1987-88), forslag 12, ref. S.tid. 73, 
Innst. S. 189, S.tid. 3691-3692 (29.5.90). 
(Forslaget ble enstemmig bifalt med 140 
stemmer.) 

14. Tilskudd til minnesmerke over tidligere 
stortingspresident Nils Langhelle. (Plan
lagt reist i Fyllingsdalen, Bergen.) 
Innst. S. 204, S.tid. 3953 (7 .6.90). 

15. Midlertidig tilføyelse i Stortingets forret
ningsorden som følge av at Stortingets 
høytidelige oppløsning er bortfalt. 
lnnst. S. 215, S .tid. 4025 (8.6.90). 

16. Lønnsregulering for de offentlige tjeneste
mennm.fl. 
(Herunder gruppesekretærene i Stortin
get.) 
(Vedlegg: Riksmeklingsmannens møte
bok. Vedlegg til innst.: 
l. Brev av 8.6.90 fra Arbeids- og admini
strasjonsdepartementet, statsråden, til 
Stortingets presidentskap om uravstem
mingen blant hovedsammenslutningene 
og Norsk Lærerlags medlemmer. 2. Brev 
av 5.6.90 fra Stortingets administrasjon til 
komiteen om endr. bev. under kap. 41 
Stortinget.) 
St.prp. 109, ref. S .tid. 3658, Innst. S. 248, 
S .tid. 4384- 4385 (14.6.90). 

l 7. Videreutvikling av statens organisasjons
og budsjettsystem. (Stortingets myndighet 
og kontroll med forvaltningen.) 
(Vedlegg: Utredning av høyesterettsadvo
kat Arne Fliflet om konstitusjonelle spørs
mål i forbindelse med forslag til retnings
linjer for organisasjons- og budsjettrefor
mer i staten m.m.) 
St.prp. 87, ref. S .tid. 3339, Innst. S. 243 , 
S .tid. 4425- 4431 (14.6.90). 



- 635- Stortinget 

1990-91 

Stortinget (135 .): 
l. Stortingets sammentreden. Valg av presi

denter og sekretærer. 
S.tid. 1-4 (1.10.90.) 

2. Apning av det 135. Storting. (H.K.H. Kron
prinsregentens tale til det 135. Storting 
ved dets åpning (Trontalen), Melding om 
Noregs rikes tilstand og styring i tida etter 
siste melding og Presidentens tale til 
H .K.H. Kronprinsregenten.) 
S.tid. 5-23 (2.10.90). (Beh. se REGJERIN
GEN IT, sak 1.) 

3. Presidenten erklærer det 135. Stortings 
forhandlinger for avsluttet. 
S.tid. 4589 (30.9.91). 

Odelstinget: 
l. Valg av presidenter og sekretærer. 

O.tid. 1-2 (1.10.90). 

Lagtinget: 
l. Valg av presidenter og sekretærer. 

L.tid. 1-2 (1.10.90). 
2. Valg av 2 medlemmer til Lagtinget iste

denfor Kari Garmann og Oddlaug Vereide. 
S .tid. 481 (8.11.90). 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 2, S.tid. 957-1002 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

41 3041 Stortinget 

n. Alminnelige saker: 
l. Saker som Stortinget ikke har behandlet i 

sesjonen 1989- 90. 
Dok. 11 (1989-90), ref. S .tid. 31 (4.10.90), og 
vedlagt protokollen. 

2. Valg av medlem av valgkomiteen isteden
for Bjarne Mørk Eidem. 
S .tid. 32 (9.10.90). 

3. Fordeling til komiteene av de enkelte ka
pitler i forslaget til statsbudsjett for 1991. 
Innst. S. l, S .tid. 172-185 (16.10.90). 

4. Endringer i de faste komiteers sammenset
ning og om suppleringsvalg til Nordisk 
Råd. 
Innst. S. 4, S .tid. 186 (16.10 .90). 

5. Endringer i de faste komiteers sammenset
ning. 
S. 3, ref. S.tid. 197 (16.10.90) og vedlagt pro
tokollen. 

6. Valg av l medlem og 4 varamedlemmer til 
valgkomiteen. 
S.tid. 481 (8.11.90). 

7. Endringer i de faste komiteers sammenset
ning. (Som følge av regjeringsskiftet.) 
S. 17, ref. S .tid. 522 (8.11.90) og vedlagt pro
tokollen. 

8. Endringer i sammensetningen av Den ut
videde utenriks- og konstitusjonskomite. 
S. 23, ref. S.tid. 670 (16.11.90). 

9. Endret fordeling av enkelte kapitler og 
fordeling av nye kapitler i forslaget til 
statsbudsjett for 1991. 
Innst. S. 35, S.tid. 758 (23.11.90). 

10. Endringer i de faste komiteers sammenset
ning. 
S . 77, ref. S .tid. 2046 (15.1.91) og vedlagt 
protokollen. 

11. Valg av av nytt medlem til valgkomiteen 
etter Harry Jensen. S.tid. 2544 (22.2.91). 

1991-92 
Stortinget (136 .): 

l. Stortingets sammentreden. Valg av presi
denter og sekretærer. S.tid. 1-3 (1.10.91). 

2. Apning av det 136. Storting. (H.M. Kon
gens tale til det 136. Storting ved dets åp
ning (Trontalen), Melding om Noregs rikes 
tilstand og styring i tida etter siste mel
ding og Presidentens tale til H .M. Kongen, 
H. M. Dronningen og H.K.H. Kronprin
sen.) 
S.tid. 4-24 (2 .10.91). (Beh. se REGJERIN
GEN Il, sak 1.) 

3. Valg av ny annen varapresident til Stor
tinget. 
S.tid. 1980 (19 .12.91). 

4. Presidenten erklærer det 136. Stortings 
forhandlinger for avsluttet. 
S.tid. 4539 (30.9 .92). 

Odelstinget: 
l. Valg av presidenter og sekretærer. O.tid. 

1-2 (1.10.91). 

Lagtinget: 
l. Valg av presidenter og sekretærer. L.tid. 

1-2 (1.10.91). 
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I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 2, S .tid. 691-747 
(14.11.91). 
Budsjett-kap.: 

41 3041 Stortinget 

Il. Alminnelige saker: 
l. Saker som Stortinget ikke har behandlet i 

sesjonen 1990- 91. Dok. 11 (1990-91), ref. 
S.tid. 32 (4.10 .91) og vedlagt protokollen. 

2. Fordeling til komiteene av de enkelte ka
pitler i forslaget til statsbudsjett for 1992. 
Innst. S. l, S.tid. 252-266 (17 .10.91). 

3. Innberetning fra valgkomiten om endrin
ger i de faste komiteers sammensetning. 
Innst. S . 41, ref. S.tid. 1283 (26.11.91) og 
vedlagt protokollen. 

4. Beretning for 1990 fra styret for «Mindega
ven til Norge 1914 fra det norske utflytter
folk i Nord-Amerika)). 
Innst. S. 81, S .tid. 2186 (23.1.92) . 

5. Endringer i kontrollkomiteens sammenset
ning. 
Innst. S. 100, S.tid. 2685 (25.2 .92). 

6. Reising av en statue av tidligere stortings
president Carl Joachim Hambro. 
(Vedlegg: Kartvedlegg.) 
Innst. S. 113, S .tid. 2899 (19.3.92). 

7. Forslag fra Johan Buttedahl, Theo Korit
zinsky og Harald Synnes til endring av 
Grunnlovens § 63. (Rett til å nekte valg til 
Stortinget.) 
Dok. 12 (1987-88), forslag 11, ref. S.tid. 73 
(23.10.89), Innst. S. 117, S.tid. 3126-3127 
(7 .4.92). 
(Forslaget enstemmig bifalt med 121 
stemmer.) 

8. Forslag fra Kåre Willoch til endring av 
Grunnlovens §§54, 68, 71, 78 og 112. (Ad
gang for Kongen til å utskrive nyvalg og 
Regjeringens adgang til å nekte sanksjon 
på lovvedtak.) 
Dok. 12 (1987-88), forslag 6, ref. S.tid. 73 
(23.10.89), Innst. S. 131, S .tid. 3128-3133 
(7.4.92). 
(Forslaget ikke bifalt med 114 mot 5 stem
mer.) 

9. Forslag til endringer i Grunnlovens§§ 57, 
58 og 59. (Valgordningen.) 
(Vedlegg til Dok. 12 (1987-88), forslagene 8-
11: l. Gunnvald Grønvik: Forslag til revi
dert valgordning. 2. Gunnvald Grønvik: 
Politikk og geografi i den nye valgordnin
ga. 3. Aanund Hylland: Proporsjonalt par-

tivalg og fast fylkesrepresentasjon. 4. Aa
nund Hylland: Geografisk fordeling av ut
jevningsmandater. 5. Aanund Hylland: 
Mandatfordelingsmetoder.) 
Dok. 12 (1987-88), forslagene 7, 8, 9 og 10, 
ref. S.tid. 73 (23.10.89), Innst. S. 132, S.tid. 
3133-3140 (7 .4.92). 
(Forslagene 7, 8 og l O enstemmig ikke bi
falt. Forslag 9, i flere alternativer, ikke bi
falt med ulike stemmegivninger.) 

10. Endringer i Stortingets forretningsorden. 
(Komitestrukturen; spørsmål til medlem
mer av Regjeringen; regler om «partigrup
per>); svarfrist for interpellasjoner; bortfall 
av ikke-behandlings-innstillinger og -ved
tak; replikkordskifter.) 
(Vedlegg: l. Lnnstilling fra reglementsko
miteen om endringer i Stortingets forret
ningsorden. 2. Reglementskomiteens for
slag til bestemmelse om begrepet «parti
gruppe» - en grunnlovmessig vurdering. 
Betenkning av Torkel Opsahl, Universite
tet i Oslo, til Stortingets presidentskap, 
datert 15. november 1991..) 
Innst. S. 145, S.tid. 3409-3440 (4.5.92). 
(7 forslag- ingen bifalt.) 

11. Offentliggjøring av enkelte hemmelige 
innstillinger og referater fra lukkede møter 
i Stortinget, Odelstinget og Lagtinget. (Re
ferat fra møter i 1905 vedr. Prins Carls per
son og privatliv; forarbeidene til lov av 
19.12.52 om rekvisisjon av skip under krig 
eller kriseforhold, sak om oppgjør mellom 
Norge og USA av mellomværender som 
skyldes krigen) 
(Vedlegg: De deler av referatene fra møter 
for lukkede dører i Stortinget 19. og 25. ok
tober 1955 som tidligtre ikke er offentlig
gjort.) 
Innst. S . 217 , S .tid. 3922 (10.6.92). 
(Møtet ble holdt for lukkede dører. Innstil
lingen og vedtaket besluttet offentliggjort 
av Presidentskapet 11. juni.) 

12. Beretning for 1991 fra styret for «Mindega
ven til 1914 fra det norske u tflytterfolk i 
Nord-Amerika)), 
Innst. S . 201, S .tid. 4232-4233 (18 .6.92). 

13. Valg av varamedlemmer for Arbeiderpar
tiet i kontrollkomiteen. 
Innst. S . 203, S .tid. 4233 (18.6.92). 

14. Endringer i de faste komiteers sammenset
ning. (Som følge av endringer i Regjerin
gen.) 
S. 240, ref. S.tid. 4484 (15.9 .92). 

15. Valg av 3 medlemmer av valgkomiteen is
tedenfor Gunnar Berge, Grete Knudsen 
og Reiulf Steen og 2 varamedlemmer iste
denfor Sissel Rønbeck og Karl Eirik 
Schjøtt-Pedersen. 
S .tid. 4528 (30.9.92). 



- 637- Stortinget 

1992-93 
Stortinget (137 .): 

l. Stortingets sammentreden. Valg av presi
denter og sekretærer. 
S .tid. 1-4 (1.10.92). 

2. Åpning av det 137. Storting. (H.M. Kon
gens tale til det 137. Storting ved dets åp
ning (Trontalen), Melding om Noregs rikes 
tilstand og styring i tida etter siste mel
ding og Presidentens tale til H.M. Kongen 
og H .K.H. Kronprinsen.) 
S .tid. 5-23 (2.10.92). (Beh. se REGJERIN
GEN Il, sak 1.) 

3. Presidenten hever det etter forutsetnin
gen, siste ordinære stortingsmøte i det 137 . 
Storting. 
S.tid. 4933 (18.6.93). 

Odelstinget: 
l. Valg av presidenter og sekretærer. 

O.tid. 1-2 (1.10.92). 

Lagtinget: 
l. Valg av presidenter og sekretærer. L .tid. 

1-2 (1.10.92) 

I . Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1013 
(4.11.92). 
Budsjett-kap.: 

41 3041 Stortinget 

n. Alminnelige saker: 
l. Saker som Stortinget ikke har behandlet i 

sesjonen 1991-92. 
Dok. 11 (1991-92). 

2. Fordeling til komiteene av de enkelte ka
pitler i forslaget til statsbudsjett for 1993. 
Innst. S. 10, S.tid. 343-357 (19.10.92). 

3. Endringer i de faste komiteers sammenset
ning. 
Innst. S . 29, S.tid. 715 (29.10.92). 

4. Kjøp av eiendommen Nedre Vollgt. 20. 
Innst. S . 89, S.tid. 2452 (26.1.93). 

5. Suppleringsvalg av et varamedlem til kon
trollkomiteen. 
Innst. S. 102, S.tid. 2832 (23 .2.93). 

6. Opprettelse av en felles parlamentarisk 
komite med Europaparlamentet. (Valg av 
den norske delegasjonen.) 
Innst. S . 146, S.tid. 3513-3514 (3.5.93). 

7. Endring i de faste komiteers sammenset
ning. (Justiskomiteen.) 
S. 139, ref. S.tid. 3514 (3.5 .93). 

8. Endringer i de faste komiteers sammenset
ning. 
(Fullmaktskomiteen og den utvidede 
utenrikskomite.) 
S. 178, ref. S.tid. 3945 (24.5.93). 

9. Valg av medlemmer med varamedlemmer 
til den forberedende fullmaktskomite. 
Innst. S. 233, S.tid. 4701-4702 (17 .6.93). 

10. Beretning for 1992 fra styret for «Mindega
ven til Norge 1914 fra det norske utflytter
folk i Nord-Amerika». 
Innst. S. 242, S.tid. 4838 (18.6.93). 
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STORTINGETS ADMINISTRASJON 

Omfatter bl.a.: Stortingsarkivet, Stortingsbiblioteket. 
Se også: STORTINGET, STORTINGETS FORRETNINGSORDEN, STORTINGSREPRESEN
TANTER 

1989-90 
Il. Alminnelige saker: 

l. Valg av medlemmer av Tilsynsutvalget for 
Stortingsbiblioteket. 
Innst. S . 24, S.tid. 653 (21.11.89). 

2. Valg av fire medlemmer med personlige 
varamedlemmer av administrasjonsstyret 
i Stortinget. 
Innst. S. 26, S.tid. 653-654 (21.11.89). 

3. Melding for 1989 fra Tilsynsutvalget for 
Stortingsbiblioteket. 
Innst. S . 130, S.tid. 3020 (19.4 .90). 

4. Ansettelse av Stortingets direktør. (Stor
tingets kontorsjef Hans Brattestå ansatt.) 
Innst. S. 224, S.tid. 4025 (8.6.90). 

5. Lønnsregulering for de offentlige tjeneste
menn m.fl. 
(Herunder Stortingets ansatte.) 

(Vedlegg: Riksmeklingsmannens møte
bok. Vedlegg til innst.: l. Brev av 8.6.90 fra 
Arbeids- og administrasjonsdepartemen
tet, statsråden, til Stortingets president
skap om uravstemmingen blant hoved
sammenslutningene og Norsk Lærerlags 
medlemmer. 2. Brev av 5.6.90 fra Stortin
gets administrasjon til komiteen om endr. 
bev. under kap. 41 Stortinget.) 
St.prp. 109, ref. S .tid. 3658, Innst. S. 248 , 
S.tid. 4384- 4385 (14 .6.90). 

6. Stortingsarkivets tilstand og bestyrelse i 
1988 og 1989. 
Ref. S.tid. 4110 (11.6.90), Innst. S. 275, 
S.tid. 4660-4661 (28.9.90). 

1990-91 

Il. Alminnelige saker: 
l. Suppleringsvalg til administrasjonsstyret 

i Stortinget. 
Innst. S. 20, S.tid. 669-670 (16.11.90). 

2. Nedleggelse av administrasjonsstyret. 
(Vedlegg: Notat til Gjørv-utvalget fra Stor
tingets administrasjon, direktør Erik Mo, 
datert 6. august 1990.) 
Innst. S . 99, S .tid. 2796 (21.3.91). 

1991-92 
11. Alminnelige saker: 

l. Melding for 1990 fra Tilsynsutvalget for 
Stortingsbiblioteket. 
Innst. S. 92, S.tid. 2723 (27 .2 .92). 

2. Organisering av Stortingets administra
sjon og nedleggelse av tilsynsutvalget for 
Stortingsbiblioteket. 

(Vedlegg: l. Innstilling fra Utvalget til å 
vurdere den bedriftsorganisatoriske ord
ning av Stortingets administrasjon, datert 
10. juni 1992. 2. Organisasjonsskisse.) 
Innst. S . 230, S.tid. 4228-4232 (18.6.92). 
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STORTINGETS FORRETNINGSORDEN 

Omfatter diverse uttalelser og debatter angående fo ·rståelsen av forskjellige paragrafer i forret
ningsordenen. Innstilling og debatt om endringer i forretningsordenen er plassert først. Sakene 
er forøvrig ordnet i 7 ulike grupper, kronologisk og nummerisk innen hver gruppe: Behandlings
måten, Forslag, Påtaler, Rettelser, Spørsmål, Taletid, Votering. 

1989-90 
l. Midlertidig tilføyelse i Stortingets forret

ningsorden som følge av at Stortingets 
høytidelige oppløsning er bortfalt. 
Innst. S . 215, S.tid. 4025 (8.6.90). 

Behandlingsmåten: 
l . Presidenten gjør oppmerksom på at det er 

innført et nytt reglement hvor regelen er at 
presidenten skal gi anledning til replik
kordskifte dersom Stortjnget selv ikke har 
bestemt noe annet, 
S .tid. 17 (9 .10.89). 

2. Presidenten redegjør for opplegget for 
skatte- og avgiftsdebatten, S.tid. 1365 
(6.12.89). 

3. Møtet avbrytes da brannalarmen går og 
settes igjen etter 5 minutter, S . tid. 1589 
(8 .12.89). 

4. Presidenten opplyser at det ikke er anled
ning til å avholde kveldsmøte, da det ikke 
fremgår av ukekartet 
S.tid. 1791 (19.12.89). 

5. Referatsak. Om en sak opplyses i fotnote 
at den i Presidentskapet 1.2.90 ble omfor
delt til annen komite i henhold til § 15 2. 
ledd. 
S .tid. 2189 (24.1.90). 

6. Presidenten bemerker, etter at en statsråd 
opplyser at han vil orientere komiteen, at 
orientering om saker som ikke ligger i 
Stortinget, skal gis til Stortinget som hel
het og ikke til den enkelte komite, 
S .tid. 2381 (14.2.90). 

7. En referatsak foreslås ikke tatt under be
handling under henvisning til § 47 om at 
forslag som er falt, ikke kan tas opp igjen, 
S.tid. 2396-2397 (14 .2.90). 

8. Stortingets møte utsettes inntil galleriet 

ryddes for demonstranter (demonstrasjon 
mot vertslandsavtalen). 
S .tid. 2443 (21.2.90). 

9. Etter at en representant har ytret glede 
over at det kommer Dokument 8-forslag i 
en tid hvor det omtrent ikke kommer sa
ker fra Regjeringen, uttaler presidenten at 
saksmengdf'n i år er den samme som i 
1987, 
S .tid. 2908 (3.4.90). 

10. Man fraviker ukeprogrammet og beram
mer kveldsmøte for avvikling av spørreti
men, 
S.tid. 2948-2949 (4.4.90). 

11. En tidligere referert sak blir i President
skapsmøte 26.4.90 i henhold til Forret
ningsordenens§ 15 2. ledd besluttet omfor
delt og sendt en annen komite, 
S .tid. 3061 (19.4.90). 

12. Debatt om behandlingen av et forslag fra 
komiteens flertall (A og SV) som innebæ
rer en endr. av premissene i den innstilling 
som er til behandling. Et forslag fra de 3 re
gjeringspartiene om å sende innstillingen 
tilbake til komiteen bifaltes (Hurtigrutesa
ken), 
S .tid. 4277, 4286-4293 (13.6.90). 

13. Endr. av dagsordenen- Samferdselsmini
steren gis anledning til ved møtets slutt å 
gi en redegjørelse om den såkalte Værøy
saken, og adgang for en representant fra 
hvert parti til å komme med korte bemerk
ninger, 
S.tid. 4354, 4398 (14.6.90). 

14. Sak behandlet 28. august og 14. september 
1990 i den utvidede utenriks- og konstitu
sjonskomite og innbragt for Stortinget i 
medhold av forretningsordenens§ 13 siste 
ledd. (Lukket møte.) (Behandlingsmåten.) 
S.tid. 454 7-4549 (24.9.90). 
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Forslag: 
l. Presidenten gjør oppmerksom på at det 

nye reglementet gjennom § 28 likestiller 
prosedyren for forslag framsatt av repre
sentanter med den for proposisjoner, 
S.tid. 162 (26.10.89). 

2. Debatt om behandlingen av forslag over
sendt Stortinget fra Odelstinget 
S.tid. 1792-1795 (19.12.89). 

3. Forslag 17. november 1989 fra Kristin 
Halvorsen på vegne av Sosialistisk Vens
treparti og Aune-lista om eventuell omor
ganisering av NSBs godstransport og om 
overføring fra jernbanetransport til veg
transport. (Ved en inkurie fikk komiteen 
overlevert forslaget først 3. januar 1990.) 
Innst. S. 82, S.tid. 2135 (23.1.90) og vedlagt 
protokollen. 
(Jf. STATSBUDSJETTET l, sak 4 og 
JERNBANER I, sak 2.) 

4. En referatsak foreslås ikke tatt under be
handling under henvisning til§ 47 om at 
forslag som er falt, ikke kan tas opp igjen, 
S.tid. 2396-2397 (14.2.90). 

5. Presidenten gjør oppmerksom på at for
slag som er innlevert etter den reglements
messige tid må ha tingets tilslutning for å 
bli tatt opp og votert over, 
L.tid. 5 (19.12.89). 

Påtaler: 
l. Presidenten minner om reglementets be

stemmelse om at all tale skal rettes til pre
sidenten, eventuelt gjennom presidenten, 
S.tid. 87, 113, 140 (25.10.89), 208 (26.10.89). 

2. Presidenten påtaler bruk av uttrykket tøys 
om andres utsagn, og viser til at også tidli
gere presidenter har påtalt dette, bl.a. 
Gruttonn Hansen overfor undertegnede, 
S.tid. 255 (26.10.89). 

3. Presidenten påtaler bruk av ordet visvas 
som uparlamentarisk uttrykk, 
S.tid. 308 (7 .11.89). 

4. Presidenten er i tvil om uttrykket dumt til
hører de parlamentariske, men påpeker at 
hans milde omtale skal tolkes som at det 
ikke er passende, når en annen represen
tant benytter seg av det, 
S.tid. 309 (7 .11.89). 

5. Presidenten ber om at man lar være å bru
ke uttrykk man er i tvil om er parlamenta
riske, som f.eks. «Sleipt», 
S.tid. 331 (8.11.89). 

6. Presidenten ber representanten finne and
re adjektiver, 
S.tid. 340 (8.11.89). 

7. Presidenten minner om at ordet «beklage)) 
har en spesiell klang i Stortinget, 
S.tid. 343 (8.11.89). 

8. Presidenten understreker at representan-

tene skal tale til statsrådene via presiden
ten, 
S.tid. 351 (15.11.89). 

9. Presidenten påtaler en representants om
tale av en annen representant, 
S.tid. 391 (16.11.89). 

10. Presidenten påtaler bruk av ordet frekk
het, men finner at freidig er et fullt aksep
tabelt parlamentarisk uttrykk. En repre
sentant etterlyser en liste over tillatte ord 
og uttrykk, 
S.tid. 410, 411, 430, 432 (16.11.89). 

11. Presidenten påtaler omtale av Marx på en 
noe uærbødig måte, 
S.tid. 438 (16.11.89). 

12. Presidenten gjør oppmerksom på at ut
trykket frekk tidligere er påtalt som ikke 
passende, 
S.tid. 512 (17 .11.89). 

13. Presidenten påtaler misbruk av adgang til 
oppkla.ring av misforståelser, 
S.tid. 518 (17 .11.89). 

14. Presidenten ytrer forståelse for en repre
sentants etterlysning av forsamlingen, og 
håper at representantene sitter ved sine 
høyttalerpaneler og lytter til debatten, og 
at de ikke har slått over til Dagsrevyen, 
S.tid. 524 (1'7 .11.89). 

15. Presidenten råder representantene til å ik
ke sette inn kjønnsbestemmelsen på presi
denten i sitt manuskript, 
S.tid. 533 (17 .11.89). 

16. Presidenten påtaler omtale av Nordisk 
Råd som et supperåd, 
S.tid. 637 (20.11.89). 

17. Presidenten påtaler et uttrykk (små/or
banna) som uparlamentarisk, 
S.tid. 7 41 (23.11.89). 

18. Presidenten går ut fra at det er i strid med 
parlamentarisk språkbruk å påstå at Stor
tinget er galt, 
S.tid. 809 (24.11.89). 

19. Presidenten gjør en representant opp
merksom på at komiteene har ledere, 
S.tid. 861 (28.11.89). 

20. Presidenten påtaler bruk &v muligheten 
for å oppklare misforståelser til å fortsette 
replikkvekslingen, 
S.tid. 1013, 1027 (30.11.89). 

21. Presidenten påtaler bruk av uttrykket fusk 
om et annet partis holdning, 
S.tid. 1082 (1.12.89). 

22. Presidenten antyder at dersom en repre
sentant ønsker å gjøre noe ufint bør det ik
ke gjøres på Stortingets talerstol, 
S.tid. 1304 (5.12.89). 

23. Presidenten bemerker at replikken skal ha 
tilknytning til innlegget, og ikke til repre
sentantens eventuelle uuttalte følelser, 
S.tid. 1322 (5.12.89). 

24. Presidenten er usikker på om uttrykket 
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tomme tønner skranglar mest, bør påtales, 
men lar det bli opp til den enkelte å vurde
re sin språkbruk, 
S.tid. 1331 (5.12.89). 

25. Presidenten minner om at man i minst 
mulig grad skal benytte seg av sitater, 
S .tid. 1373 (6.12.89). 

26. Presidenten finner det på sin plass å be om 
ro i salen, slik at alle kan høre taleren, 
S.tid. 1393 (6.12.89). 

27. Presidenten advarer om at han vil påtale 
det dersom det skulle vise seg ikke å dreie 
seg om en misforståelse, 
S.tid. 1582 (8 .12.89). 

28. En representant bemerker et uttrykk «ko
kelimonke>) brukt av en annen represen
tant. Presidenten var i tvil om han skulle 
påtale det. 
S.tid. 1910-1911 (20.12.89). 

29. Debatt om presidentens adgang til å påta
le bruk av ordet «forbannet» når det refe
reres som et sitat fra en avis, 
S.tid. 2411-2413 (15.2.90). 

30. Etter at en representant har holdt sitt inn
legg på hallingmål, vil ikke presidenten 
karakterisere dialekten, men ytrer for 
egen del at det var en interessant opplevel
se, 
O.tid. 78 (22.2.90). 

31. Stortinget avbryter sine forhandlinger da 
en statsråd som skal svare på et sp.spm. 
ikke har innfunnet seg. Statsråden bekla
ger forsinkelsen, men presidenten gir like
vel uttrykk for at de som skal avgi svar· er 
til stede i god tid, 
S.tid. 2593, 2594 (14.3.90). 

32 . Presidenten antar at Styggen er et vesen 
som det ikke skal refereres til i Stortingets 
debatter, 
S.tid. 2835 (3.4.90). 

33. Etter tre timers pause og 5 minutters rin
ging ber presidenten om at man samarbei
der om å respektere de reglementsmessige 
tider, 
S.tid. 2866 (3.4.90). 

34. Presidenten kan ikke se at hans ansiktsut
trykk har betydning for debatten, men lar 
en bemerkning om dette passere, 
S.tid. 2983 (5.4.90). 

35. Presidenten minner om at det ikke eksis
terer noe norsk parti som heter Det konge
lige norske Arbeiderparti, hvis det da ikke 
ble siktet til Kongelig Norsk Automobil
klub 
S.tid. 3086 (23.4.90). 

36. En representant synger fra talerstolen, og 
presidenten bemerker at det er ingenting 
som er til hinder for det i reglementet, 
men han vil ikke la hvilken som helst sang 
passere, 
S.tid. 3120 (23.4.90). 
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37. Presidenten gjør oppmerksom på at når 
det bankes i bordet, betyr det at taletiden 
er omme, 
S.tid. 3127 (24.4.90). 

38. Presidenten minner om at all tale skal ret
tes til presidenten, 
S .tid. 3128 (24.4.90). 

39. En representant har merket seg at en av 
finnmarksrepresentantene til Verdens 
Gang har betegnet Anders Aune som en 
slappfisk . Dette blir benektet og represen
tanten får brakt i erfaring at betegnelsene 
var initiativløs og anonym, hvilket skulle 
ha ledet til overskriften slappfisk, 
S.tid. 3261, 3262, 3263 (26.4.90). 

40. Etter at en representant omtaler FrP som 
«Grei deg sjøl- partiet))' ber presidenten 
om at en bruker de navn som partiene har, 
S.tid. 3276 (26.4.90). 

41. Presidenten påtaler bruk av uttrykk og 
adjektiv som juks og ufyselig, 
S.tid. 3349 (3.5.90). 

42. En representant komplimenterer en an
nen ((med en veldig fin dress)> og presiden
ten lar det passere siden det skjedde fra sa
len, 
S.tid. 3388 (7.5.90). 

43. Presidenten sier seg enig med represen
tanten i at den omtale som ble gitt av 
Fremskrittspartiet - «kor galne dei er>> - ik
ke bør være parlamentarisk uttrykksmåte 
S.tid. 3727 (31.5.90). 

44. Presidenten gjør oppmerksom på regle
mentets bestemmelse om at man skal 
unngå sitater, 
S.tid. 3845 (1.6.90). 

45. Presidenten minner om at det ikke er noen 
skattepolitisk debatt og at ingen er forplik
tet til å tegne seg på talerlisten hver gang 
navnet blir nevnt, 
S.tid. 3994 (7.6.90). 

46. Presidenten tar til etterretning at en repre
sentant henstiller om å være forsiktig med 
å åpne for oppklaring av misforståelser og 
ber samtidig om at man legger vekt på å 
være saklig korrekt, 
S.tid. 4009 (7 .6.90). 

4 7. Presidenten påtaler bruk av uttrykk som 
etisk uforstand om motparten, 
O.tid. 413 (11.6.90). 

48. Presidenten avviser et forslag om å avslut
te møtet og at to representanter går på en 
ølkjeller og løser sakene der, 
O.tid. 416 (11.6.90). 

49. Presidenten insisterer på ro i salen mens 
det tales fra talerstolen, 
S.tid. 4215 (12.6.90). 

50. Presidenten påtaler omtale av medrepre
sentanter som bygdetullinger og av kom
munalministeren som geriljaleder, 
S.tid. 4375 (14.6.90). 
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Rettelser: 
l. Representanten Carl L Hagen påpeker at 

forretningsordenen ikke er i samsvar med 
de reelle forhold i samfunnet, ved at det 
henvises til et departement som ikke ek
sisterer, 
S.tid. 10 (2.10.89). 

2. Presidenten gir anledning til å oppklare en 
åpenbar historisk-politisk misforståelse, 
ved at Martin Tranmæl tillegges et utsagn 
av Kyrre Grepp - representanten opplyser 
at han hadde sin informasjon fra Haakon 
Lie, 
S.tid. 180 (26.10.89). 

3. Presidenten påtaler bruk av muligheten 
for å oppklare misforståelser til å fortsette 
replikkvekslingen, 
S.tid. 1013, 1027 (30.11.89). 

4. Presidenten unnskylder seg med sin uer
farenhet da han lar en statsråd få ordet i et 
replikkordskifte før en representant som 
hadde bedt om ordet først, 
S.tid. 1137 (1.12.89). 

5. Presidenten gjør det klart at reglementet 
gir presidenten mulighet til å utøve et 
skjønn når det gjelder adgang til oppkla
ring av misforståelser, 
S.tid. 1470 (7 .12.89). 

6. Presidenten gir under tvil adgang til opp
klaring av en eventuell misforståelse, og 
opplyser etterpå at han vil betrakte innleg
gene som en replikkveksling, 
S.tid. 1505 (7 .12.89). 

7. Presidenten advarer om at han vil påtale 
det dersom det skulle vise seg å ikke dreie 
seg om en misforståelse, 
S.tid. 1582 (8.12 .89). 

8. Presidenten redegjør for endringene i reg
lementets bestemmelser om tidsforbruk 
ved svar og tilleggsspørsmål, 
S.tid. 1629 (13.12.89). 

9. Referatsak. Om en sak opplyses i fotnote 
at den i Presidentskapet 1.2.90 ble omfor
delt til annen komite i henhold til § 15 2. 
ledd. 
S.tid. 2189 (24.1.90). 

10. En tidligere referert sak blir i President
skapsmøte 1.2.90, i henhold til§ 15 2. ledd 
besluttet omfordelt og sendt en annen ko
mite, 
S.tid. 2189 (24.1.90). 

11. Miljøvernministeren har anmodet om å 
korrigere et tidligere gitt svar i spørreti
men. Korrigeringen blir behandlet som et 
spørretimespørsmål, 
S.tid. 2191-2193 (31.1.90). 

12. En representant opplyser at det ligger l 00 
kr på talerstolen, og presidenten sier den 
vil være tilgjengelig for den som gjør krav 
på den, 
S .tid. 2869 (3.4.90). 

Spørsmål: 
l. Presidenten minner om at§ 53 om spørre

time er endret siden siste spørretime, 
S.tid. 265-266 (1.11.89). 

2. Presidenten bemerker at tilleggsspørsmå
let i liten grad har sammenheng med det 
spørsmålet som opprinnelig ble stilt, 
S.tid. 288, 290 (1.11.89). 

3. Presidenten bemerker at tilleggskommen
tarene skal være knyttet til det spørsmål 
som er stilt, 
S.tid. 322, 337 (8.11.89). 

4. Presidenten begrunner hvorfor det er gitt 
anledning til å stille et spørsmål ved mø
tets slutt, 
S.tid. 1477 (7.12.89). 

5. Presidenten foreslår at møtet fortsetter ut
over tiden da spørretimen vil ta atskillig 
mer enn fem timer å avvikle, 
S.tid. 1628, 1672 (13.12.89). 

6. Presidenten gjør oppmerksom på at til
leggsspørsmålet ikke var i tråd med det 
reglementsmessig riktige, men gir for
svarsministeren anledning til å svare, 
S.tid. 1652 (13.12.89). 

7. Sosialministeren opplyser at hun vil be
svare et spørsmål som settejustisminister, 
da justisministeren er inhabil i den aktuel
le saken, 
S.tid. 2153 (24.1.90). 

8. Presidenten meddeler at han er oppmerk
som på at enkelte tilleggskommentarer ik
ke er i fullt samsvar med det stilte spørs
mål, men forutsetter også at statsråden 
har en viss oversikt over de anliggende 
områder, 
S.tid. 2155 (24.1.90). 

9. Presidenten gjør oppmerksom på at ev. be
grunnelser må komme i tilleggsspørsmå
let, og det er spørsmålet som skal refereres, 
S.tid. 2176 (24.1.90). 

10. Pga. det store antall spørsmål til spørreti
men, endres ukeprogrammet med hjemmel 
i § 26, slik at det settes kveldsmøte, 
S.tid. 2191 {31.1.90). 

11. Miljøvernministeren har anmodet om å 
korrigere et tidligere gitt svar i spørreti
men. Korrigeringen blir behandlet som et 
spørretimespørsmål, 
S.tid. 2191-2193 (31.1.90). 

12. Presidenten opplyser at utenriksministe
rens fly er forsinket og at han derfor er for
hindret fra å nå fram til spørretimen. 
Spørsmålene stilt til ham blir utsatt. 
S.tid. 2528, 2534 (7 .3.90). 

13. Stortinget avbryter sine forhandlinger da 
en statsråd som skal svare på et sp.spm. 
ikke har innfunnet seg. Statsråden bekla
ger forsinkelsen, men presidenten gir like-
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vel uttrykk for at de som skal avgi svar er 
til stede i god tid, 
S.tid. 2593, 2594 (14.3.90). 

14. Presidenten gjentar påminnelsen ved den 
første spørretimen i det nye storting om at 
spørsmål og svar skal være korte og at til
leggsspørsmål må angå samme sak som 
det opprinnelige spørsmål, 
S.tid. 2691 (21.3.90). 

15. Man fraviker ukeprogrammet og beram
mer kveldsmøte for avvikling av spørreti
men, 
S.tid. 2948-2949 (4.4.90). 

16. Presidenten beklager at verken neste spør
rer eller neste statsråd som skal svare, er til 
stede og det blir et møteavbrudd på 10 mi
nutter, 
S .tid. 3203 (25.4.90). 

17. Presidenten gir uttrykk for at det er ytterst 
uheldig at den statsråd som skal besvare 
spørsmålet ikke er til stede, og det ble et 
møteavbrudd på et par minutter, 
S.tid. 3404 (9 .5.90). 

18. Presidenten gjør under spørretimen opp
merksom på at tilleggskommentar skal 
være til det spørsmål som er stilt, og ikke 
til artikler i noen avis, 
S.tid. 3564 (16.5.90). 

19. Presidenten opplyser at et sp.spm. egentlig 
ikke skulle vært tillatt stilt, og gir statsrå
den derfor under tvil anledning til å bruke 
ekstra tid på å besvare det, 
S.tid. 3549 (16.5.90). 

Taletid: 
l. Presidenten henviser for ordens skyld til 

reglementets § 36, som som setter lengste 
taletid til 30 minutter, men ber om at man 
innvilger finansministeren den tid han 
måtte ha behov for, 
S .tid. 42 (12 .10.89). 

2. Presidenten gjør oppmerksom på at han 
gradvis vil prøve å displinere forsamlin
gen til å overholde taletiden under replik
kordskiftet, 
S .tid. 88 (25.10.89). 
(Jf. S.tid. 119.) 

3. Presidenten bemerker at han åpnet ad
gang til replikk, ikke til å lure seg inn på 
talerlisten og forhåndsanmelde forslag, 
S.tid. 114 (25.10.89). 
(Jf. side 139.) 

4. Presidenten minner om at replikken skal 
ha tilknytning til vedkommende innlegg, 
S .tid. 385, 407, 414 og 430 (16.11.89). 

5. Presidenten minner om at replikker skal 
rettes mot det foregående innlegg, og at 
andre representanter ikke bør trekkes inn 
i debatten, da de ikke kan få svare for seg, 
S.tid. 584 (20 .11.89). 

6. Presidenten minner om at replikken skal 
ha tilknytning til det innlegg som ble 
holdt, 
S.tid. 723, 733, 734 (23.11.89). 

7. Presidenten bemerker at det i reglementet 
står at replikken skal rettes til det innlegg 
som ble holdt, 
S.tid. 914 (28.11.89). 

8 . Presidenten unnskylder seg med sin uer
farenhet da han lar en statsråd få ordet i et 
replikkordskifte før en representant som 
hadde bedt om ordet først, 
S.tid. 1137 (1.12.89). 

9. Presidenten gjør rede for hvordan han vil 
praktisere reglene for replikkordskiftet 
ved å se hele debatten under ett slik at og
så representanter for mindre partier får an
ledning til å komme med replikker, 
S.tid. 1279 (5.12.89). 

10. Presidenten understreker at klubben er et 
varsel om at det er på tide å avslutte inn
legget og å ta hensyn til taletidsbegrens
ningen, 
S .tid. 1333 (5.12.89). 

11. Presidenten gjør oppmerksom på at det å 
korrigere, fremsette og trekke forslag, har 
man anledning til utover den tildelte tale
tid, 
S.tid. 1506 (7.12.89). 

12. Etter at en representant uttrykker glede 
over at presidenten har innvilget lengre re
plikktid enn vanlig, oppstår en menings
utveksling om hvilken replikktid som er 
gjeldende, 
S.tid. 1747, 1749, 1750 (18.12.89). 

13. Presidenten opplyser at etter to av 21 inn
legg har debatten allerede vart i 35 minut
ter, og ber om å redusere omfanget noe 
uten å ødelegge det saklige innholdet. Pre
sidenten begrenser taletiden da 7 talere 
har hatt ordet etter 21/z time , 
S.tid. 1758, 1774 (18.12.89). 

14. Debatt om og votering over fordeling av 
taletiden. Voteringen tas om igjen etter en 
lengre debatt om tolkningen av voterings
resultatet. 
S.tid. 2413-2415 (15.2.90) . 

15. Presidenten minner om at representante
ne bortsett fra interpellant og statsråd, i en 
interpellasjonsdebatt bare får ordet en 
gang, hvis det ikke dreier seg om en åpen
bar misforståelse, 
S.tid. 2818-2819 (29.3 .90). 

16. Da presidenten regner med at videre opp
klaring av en misforståelse bare kan la seg 
gjøre med en omfattende dokumentasjon 
og en lengre debatt, håper han at man kan 
komme tilbake til dette i treminuttersord
skiftet, 
S .tid. 2828 (3 .4.90) . 
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17. En representant anmoder komiteene om å 
benytte seg av den adgang reglementet gi1· 
til replikkordskifter, 
S.tid. 3996 (7 .6.90). 

18. Presidenten tar til etterretning at en repre
sentant henstiller om å være forsiktig med 
å åpne for oppklaring av misforståelser og 
ber samtidig om at man legger vekt på å 
være saklig korrekt, 
S.tid. 4009 (7 .6.90). 

19. En representant foreslår at det åpnes for 
replikkordskifte med henvisning til endr. i 
forretningsordenen . Forslaget ble ikke bi
falt, 
S.tid. 4080 (11.6.90). 

20. Presidenten har vært imøtekommende 
med taletiden overfor en statsråd, men be
merker at både statsråden og presidenten 
har gått utenom alle spilleregler, og at det 
ikke må bli noen vane, 
O.tid. 432 (11.6.90). 

21. Presidenten tar spørsmålet om adgang til 
replikker opp til debatt og votering. Presi
dentens forslag om at det ikke gis adgang 
til replikk ble bifalt, 
S .tid. 4183-4184 (12.6 .90). 

22 . Forslag fra komiteen om begrensning i re
plikkordskiftet for å unngå et sent nattmø
te imøtegås, og for å unngå en lengre pro
sedyredebatt blir forslaget trukket, 
S.tid. 4201 (12.6.90). 

Votering: 
l. Presidenten peker på at vekslende stem

metall tyder på at ikke alle stemmer hele 
tiden og innskjerper at det er stemmeplikt 
under voteringen, 
S.tid. 688 (21.11.89). 

2. Etter at ingen forslag har fått flertall, vi
ses til at komiteen enstemmig i innstillin
gen sier at da skal Regjeringens opplegg 
bli lagt til grunn, 
S.tid . 550-551 (17 .11.89). 

3. Etter flere feilvoteringer anmoder presi
dentE:n om en noe større årvåkenhet, og 
ber om at de såkalte bjellekuer utfører sitt 
verv, 
S.tid. 1606 (8.12.89). 

4. Debatt om voteringsrekkefølgen for 2 tilsy
nelatende identiske forslag, 
S.tid. 1609-1610 (8.12.89). 

5. Debatt om og votering over fordeling av 
taletiden. Voteringen tas om igjen etter en 
lengre debatt om tolkningen av voterings
resultatet. 
S.tid. 2413-2415 (15 .2.90). 

6. En representant ber om annullering av vo
teringer da vedtakene er fullmakter som 
er knyttet til bevilgningsforslag det ennå 
ikke er stemt over. Voteringsrekkefølgen 
endres, 
S.tid. 2878-2879 (3.4 .90) . 

7. Debatt om ordlyden på forslag fremmet av 
komiteens flertall, og forståelsen av om de 
skal anses å være oversendelsesforslag el
ler pålegg til Regjeringen, 
S.tid. 2885-2886 (3.4 .90) . 

8. Presidenten lar votere om igjen da slem
metallene tyder på at mange ikke er klar 
over hvordan de skal stemme og ikke fikk 
trykket på noen stemmeknapp, 
S.tid . 3115-3116 (23.4.90). 

9. Presidenten foreslår voteringsmåte for fle
re alternative grunnlovsforslag og viser til 
at det ikke foreligger noen sikker prese
dens, 
S .tid. 3690 (29.5.90). 
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1990-91 

Behandlingsmåten: 
l. Sak behandlet 12. oktober 1990 i den utvi

dede utenriks- og konstitusjonskomite 
(sak 2: EØS-forhandlingene), og innbragt 
for Stortinget i medhold av forretningsor
denens § 13 siste ledd. (Lukket møte.) (Be
handlingsmåten) . 
S .tid. 455-456 (25.10.90). 
(Saken ble ikke debattert før regjerings
skiftet. Jf. S .tid. 473-474 (29.10.90). Debatt 
om saken se S.tid. 1647-1698 (12.12 .90).) 

2. Presidenten redegjør for endringer i da
gens møtekart og i ukeprogrammet, som 
følge av Regjeringens avskjedssøknad, 
S.tid. 474, 475 (29 .10. og 30.10.90). 

3. Debatt om forslag om å få en utredning 
fra handelsministeren om EØS-prosessen 
før erklæringsdebatten, S .tid. 566-567 
(15.11.90). 

4. Presidenten opplyser at mikrofonene ikke 
virker, og henstiller derfor om ro i salen, 
S .tid. 738 (22.11.90). 

5. Debatt om adgang til replikker ved bud
sjettbehandling, S .tid. 957-959 (30.11.90). 

6. En representant opplyser at det er uklar
het om tallstørrelsen i kap. 856 i innstillin
gen, og presidenten regner med at Finans
departementet går gjennom de foreløpige 
vedtakene slik at salderingen blir riktig, 
S.tid . 997 (30 .11.90). 

7. Endring i ukeprogrammet - lørdagsmøte 
utgår mot påregning av kveldsmøte fre
dag, S .tid. 1246 (4.12.90). 

8. Debattopplegg for budsjettinnstilling som 
omhandler flere departementer, S.tid. 
1475, 1496, 1497-98 (10 .12.90). 

9. En referatsak om fordeling av et Dok. 8-
forslag om barnevern utsettes i påvente av 
en debatt mellom forbruker- og admini
strasjonskomiteen og sosialkomiteen, 
O.tid. 86 (20.11.90). 

10. Med hjemmel i § 32 tas en innstilling som 
ikke har ligget ute i den reglementsmessige 
tid, opp til behandling, O.tid. 185 
(17 .12.90). 

11. En flertallsinnstilling blir forkastet i 
Odelstinget, og det oppstår forvirring om 
hvorvidt saken skal sendes Lagtinget, (om
dannelse av statsbanker til aksjeselska
per), O.tid. 218 (17 .12.90). 

12. Presidenten har under meget sterk tvil be
sluttet å la en representant stille et spørs
mål ved møtets slutt da statsråden stilte 
seg imøtekommende, selv om det ikke ble 
stilt i god tid som § 37 foreskriver, S.tid. 
2080 (16.1.91). 

13. Presidenten viser i forbindelse med over
sendelse av et forslag, til§ 28 i forretnings
ordenen, om at en sak kan sendes til en ko-

mite, dersom Stortinget samtykker, S .tid. 
2301 (8.2.91). 

14. Presidenten avviser å ta opp til votering et 
tilbakesendelsesforslag før debatten, men 
henviser det til voteringen som skal finne 
sted når debatten er avsluttet, S .tid. 2374 
(14 .2.91). 

15. Med hjemmel i§ 32 foreslår presidenten at 
en sak som ikke har ligget ute i reglements
messig tid, likevel behandles, S .tid. 2423 
(15.2.91). 

16. To forslag blir trukket tilbake, etter at en 
representant ber om en vurdering av om 
forslagene kan være i strid med§ 47 om at 
når en sak endelig er avgjort, må den ikke 
bri.nges fram igjen i samme samling (om
organisering av Kommunal- og Postspare
banken), S.tid. 2465-2466 (15.2 .91). 

l 7. Etterlysning i et spørretimespørsmål av 
svar på en interpellasjon, S.tid. 2700-2701 
(13.3.91). 

18. Et Dok.B-forslag og et forslag oversendt ko
miteen fra en interpellasjonsdebatt, be
handles i samme innstilling, S .tid. 2972 
(11.4.91). 

19. Et forslag fremsatt i finansdebatten sen
des kommunal- og n1iljøvernkomiteen, 
som avleverer innstilling hvor det vises til 
at forslaget er oversendt departementet 
som har innarbeidet det i en lovproposi
sjon, S.tid. 938 (29 .11.90), lnnst. S . 114, 
S.tid. 3135 (30.4 .91). 

20. 6 forslag oversendt Stortinget fra Odelstin
get, føres opp som en sak på dagsorden, 
men presidenten legger opp til debatt og 
votering over forslagene hver for seg, S .tid. 
3251 (7 .5.91). 

21. Presidenten vil gjøre oppmerksom på at 
det for første gang i Stortingets historie vil 
bli døvetolkning av debatten. Presidenten 
vil samtidig oppfordre representantene 
om å snakke så artikulert og tydelig som 
mulig, da det er mange hørselssvekkede 
til stede, S.tid. 3609 (3.6.91). 

22. Finanskomiteen sender skriv med anmod
ning om å oppheve tidligere vedtak om at 
utkast til innst. skal forelegges annen ko
mite før avgivelse - bifalt, S.tid. 3827 
(7.6.91). 

23. Møtet avbrytes pga. brannalarm og opply
ser, da Odelstinget gjenopptok forhandlin
gene etter 5 minutter, at en heis var gått 
varm, O. tid. 766 (17 .6.91). 

24. Presidenten viser til§ 43 og får tingets til
slutning til å utsette voteringen i en sak til 
kveldsmøtet, S.tid. 4318 , 4320 (19.6 .91). 

25. Med hjemmel i § 32 behandles to saker 
som ikke har ligget ute i den reglements
messige tid, S .tid. 4373-4374 (20.6.91). 
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Forslag: 
l. Et forslag fremsatt i finansdebatten sen

des kommunal- og miljøvernkomiteen, 
som avleverer innstilling hvor det vises til 
at forslaget er oversendt departementet 
som har innarbeidet det i en lovproposi
sjon, S.tid. 938 (29.11.90), Innst. S. 114, 
S.tid. 3135 (30.4.91). 

2. Presidenten ber om at forslag fremsettes 
på et tidspunkt som muliggjør en hensikts
messig planlegging av voteringen, S. tid. 
1479 (10.12.90). 

3. Opplegg for votering hvor det er grunn til 
å regne med at komiteens innstilling ikke 
blir bifalt, S.tid. 1772 (13.12.90). 

4. Votering over en paragraf bortfaller, etter 
et forslag fra et flertall i komiteen om at fo
reslåtte endringer i denne paragraf skal ut
gå, O.tid. 55 (22.10.90). 

5. Presidenten viser i forbindelse med over
sendelse av et forslag, til § 28 i forretnings
ordenen, om at en sak kan sendes til en ko
mite, dersom Stortinget samtykker, S.tid. 
2301 (8.2.91). 

6. Presidenten avviser å ta opp til votering et 
tilbakesendelsesforslag før debatten, men 
henviser det til voteringen som skal finne 
sted når debatten er avsluttet, S.tid. 2374 
(14.2.91). 

7. To forslag blir trukket tilbake, etter at en 
representant ber om en vurdering av om 
forslagene kan være i strid med§ 47 om at 
når en sak endelig er avgjort, må den ikke 
bringes fram igjen i samme samling (om
organisering av Kommunal- og Postspare
banken), S.tid. 2465-2466 (15.2.91). 

8. 6 forslag oversendt Stortinget fra Odelstin
get, føres opp som en sak på dagsorden, 
men presidenten legger opp til debatt og 
votering over forslagene hver for seg, S.tid. 
3251 (7 .5.91). 

9. 10 forslag oversendt fra Odelstinget vote
res over under ett, da ingen utover for
slagsstillerne, har gitt tegn til at de vil 
stemme for forslagene, S.tid. 4369 
(20.6.91). 

Påtaler: 
l. Presidenten gjør oppmerksom på at spørs

mål til statsråden skal stilles via presiden
ten, og at interpellant og statsråd kan ta or
det to ganger etter hovedinnlegget, S.tid. 
37 (9.10.90). 

2. Presidenten håper at det ikke blir nødven
dig med mer høytlesning fra innstillingen 
for å bevise for hverandre at man har lest 
den, S.tid. 114 (11.10.90). 

3. Presidenten gjør oppmerksom på at klub
ben blir brukt for å markere at tiden er 
ute, S.tid. 251 (18.10.90). 

4. Presidenten minner om at all tale skal ret
tes til presidenten, S.tid. 335 (18.10.90). 

5. Presidenten reserverer seg mot bruk av or
det «tåpelig», S.tid. 455 (25.10.90). 

6. Presidenten er i tvil om ordet «djevler» har 
en plass i debatten. Representanten repli
serer at de ikke var her i salen, S.tid. 511 
(8.11.90). 

7. Presidenten er usikker på om uttrykket 
«nedsetting av magemål» er et riktig parla
mentarisk uttrykk, S.tid. 706 (21.11.90). 

8. Presidenten opplyser at mikrofonene ikke 
virker, og henstiller derfor om ro i salen, 
S.tid. 738 (22.11.90). 

9. En representant vil gjerne komme med et 
sitat da presidenten påpeker at tiden er 
omme. Presidenten mener at vedkom
mende har rikelig tid til dette senere, og 
gleder seg til sitatet. S.tid. 783-784 
(28.11.90). 

10. Presidenten understreker at det er ingen 
forbud mot å komme med kjærlighetser
klæringer i Stortinget. Skjellsord er der
imot forbudt, S.tid. 882 (29.11.90). 

11. Presidenten vil bemerke at ordet tull tidli
gere er blitt påtalt. Ordet tullprat ble god
kjent under finansdebatten, men har ikke 
dermed fått varig vern, S.tid. 1070 
(1.12.90). 

12. Presidenten vil be om ro i salen, og vil 
gjerne slippe å måtte gjenta dette senere, 
S.tid. 1101 (3.12.90). 

13. Presidenten påtaler uttrykket vås brukt 
om andres innlegg, S.tid. 1123 (3.12.90). 

14. Da talerne har avviklet innleggene på kor
tere tid enn forventet, får statsråden ordet, 
og i forhåpning om at de som har tegnet 
seg på talerlisten, vil innfinne seg før mø
tets slutt, S.tid. 1220 (4.12.90). 

15. Presidenten ber om ro i salen og at man 
respekterer at det tales fra Stortingets ta
lerstol, S.tid. 1247 (4.12.90). 

16. Påtaler bruk av bannord (jaggu), selv om 
man etterpå ber om unnskyldning, S.tid. 
1383 (7.12.90). 

17. Presidenten påtaler bruk av ordet tøv, 
S.tid. 1542 (10.12 .90). 

18. Presidenten ber om ro i salen og presiserer 
at det ikke er første gang i høst dette har 
vært nødvendig, S.tid. 1631 (11.12.90). 

19. Presidenten antar at det vil være klokt å 
avstå fra å sammenligne representanter 
med vesener fra dyreriket («spratt opp 
som en frosk»). Representanten mener at 
det ikke var en sammenligning. Presiden
ten vil da sterkt advare mot å ikke ta presi
dentens tilrettevisninger til etterretning, 
S.tid. 1633 (11.12.90). 

20. Presidenten kunne konstatere at enkelte 
representanter medbringer sitt telefon-
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varslerapparat inn i salen. Presidenten 
går ut fra at når man går inn i salen, priori
terer man dette og ønsker ikke å forstyrre 
sine medrepresentanter med telefoner. 
Presidenten håper dette ikke vil gjenta 
seg, S .tid. 1725 (13.12.90). 

21. Presidenten er kjent for å være en relativt 
vennlig innstilt person, men vil stort sett 
advare representantene n10t å karakterise
re andre partier som <<slumsepartier», 
S.tid. 1733 (13 .12.90). 

22 . Presidenten ser det som gunstigst at de
batter om andre representanters eventuel
le dumhet foregår utenfor salen, S.tid. 1856 
(18 .12.90). 

23. Presidenten ber representantene være til 
stede, særlig når man forventer korte de
batter, O. tid. 89 (27 .11.90). 

24. Presidenten finner det nødvendig å presi
sere forretningsordenens bestenunelse om 
at enhver henvendelse skal gå til presiden
ten, O.tid. 105 (5.12 .90). 

25. Presidenten antar at uttrykket sirkus nep
pe er den rette karakteristikk av den alvor
lige debatt som pågår i Stortinget, S .tid. 
2103 (4.2 .91). 

26. Presidenten påtaler bruk av ordet dilet
tanter om norske u-hjelpsarbeidere, S.tid. 
2127 (4.2.91). 

2 7. Presidenten gjør oppmerksom på at taler
ne skal henvende seg til presidenten, S.tid. 
2324 (12 .2.91). 

28. Presidenten påtaler ikke bruk av ordet 
galskap, da det ble brukt om noe og ikke 
noen, S.tid. 2326 (12 .2.91). 

29. Presidenten blir gjort oppmerksom på at 
taletiden er ute og opplyser at han var i 
ferd med å forberede sin tale ved bank
middagen og derfor ikke fulgte tilstrekke
lig med, S.tid. 2381 (14.2.91). 

30. Presidenten går ut fra at alle partier som 
er representert i dette storting, har demo
kratiske holdninger, S .tid. 2398 (14.2.91). 

31. Presidenten vil antyde at meninger om 
hvilke representanter som er «frekke>> el
ler ikke, bør man gi uttrykk for utenfor 
denne sal, S .tid. 2412 (14.2 .91). 

32. Presidenten presiserer at hun ikke er noen 
herre, S.tid. 2437, 2438 (15.2.91). 

33. Presidenten mener man beveger seg litt 
vekk fra dagens tema og advarer mot at 
man kommer med bemerkninger om par
tier og representanter som ikke er repre
sentert i Stortinget, O. tid. 258 (14.2.91). 

34. Presidenten understreker - for å få ro i sa
len - at det viktige som skjer i salen, skjer 
fra talerstolen, S.tid. 2838 (22 .3.91). 

35. Presidenten minner om§ 40 i forretnings
ordenen om at sitater skal brukes i begren
set utstrekning, O. tid. 353-354 (23.4.91). 

36. Presidenten påtaler uttrykket pinadø og 
betegnelser om en medrepresentant som 
gråt i stemmen og krokodilletårer, O.tid. 
388 (30.4.91). 

37. Presidenten ber om ro i salen, S.tid. 3417 
(23 .5.91). 

38. Presidenten er avskåret fra å delta i debat
ten, men når representanten direkte hen
viste til et radiointervju med vedkommen
de, vil presidenten anbefale representan
ten å høre intervjuet på nytt, S.tid. 3440 
(24.5.91). 

39. Presidenten registrerer at ledende repre
sentanter fra flere partier lever i usikker
het om hva medrepresentantene heter, og 
mener at det kunne være greit om man 
lærte seg dette, S.tid. 3515, 3520 (31.5.91). 

40. Presidenten ber en representant om å 
overveie sin språkbruk i omtalen av ansat
te i statsadministrasjonen, S.tid. 3612 
(3.6.91). 

41. Presidenten antar at uttrykket «øy og øy, 
fru Fossum>> var et ordspill, men minner 
for sikkerhets skyld om at all tale skal ret
tes til presidenten, S .tid. 3626 (3 .6.91). 

42. Presidenten beklager å avbryte taleren for 
å be om ro i salen, S.tid. 3760 (6.6.91). 

43. Da demonstranter på galleriet hengte ut 
en transparent med «Norske våpen dreper 
i El Salvador», ba presidenten dem om å 
fjerne seg, S .tid. 3891 (10.6.91). 

44. Presidenten minner om § 40 hvor det heter 
at sitater skal brukes i meget begrenset ut
strekning, S.tid. 3936 (11.6.91). 

45. Presidenten påtaler bruk av ordene arro
gant og ignorant om en n1edrepresentant, 
S.tid. 4265 (18.6.91). 

46. Presidenten er i tvil om røverhistorier er 
den mest adekvate uttrykksform, S . tid. 
4419 (20.6.91). 

Rettelser: 
l. En representant får ikke ordet til en åpen

bar misforståelse da det etter presidentens 
skjønn ikke skulle være noe behov for det, 
S.tid. 322 (18.10.90). 

2. Presidenten redegjør for endringer i da
gens møtekart og i ukeprogrammet, som 
følge av Regjeringens avskjedssøknad, 
S .tid. 474, 475 (29.10 . og 30 .10.90). 

3. Presidenten gjør oppmerksom på at det 
ikke er adgang for en representant som ik
ke har hatt replikk, til å rette opp noen 
misforståelse. Dette må skje i et treminut
tersinnlegg, S.tid. 895 (29 .11.90). 

4. Endring i ukeprogrammet - lørdagsmøte 
utgår mot påregning av kveldsmøte fre
dag, S.tid. 1246 (4.12 .90). 

5. Ved en debatt mellom to representanter 
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om hvorvidt det er gratis inngang ved 
Smithsonianmuseet i USA, mener presi
denten at begge kan ha rett, da den ene 
kom inn som medlem av en komite. Presi
denten antar også at dette kan avklares i 
middagspausen, S .tid. 1734 (13.12.90). 

6. Presidenten er i tvil om et innlegg var en 
misforståelse eller et innlegg i den gene
relle debatten, men gir også den som re
plikken var rettet til, ordet, med samme 
tidsramme, S.tid. 1739 (13.12.90). 

7. Etter å ha gitt en representant ordet til 
oppklaring av en misforståelse, mener 
presidenten at innlegget var på kanten av 
hva som kan kalles misforståelse, men at 
det er vanskelig for ham å vite hva som 
blir sagt, før det er sagt, S.tid. 1948 
(20.12.90). 

8. Presidenten tillater ikke flere oppklarin
ger av misforståelser, og ber representan
tene komme tilbake i den videre debatt da 
det ikke dreier seg om misforståelser men 
uenighet, S.tid. 1956 (20.12.90). 

9. Presidenten ber om at Stortingets kontor 
sammen med finanskomiteens sekretariat 
får fullmakt til å rette opp Budsjett-innst. 
Ill i samsvar med det Stortinget har ved
tatt under behandlingen av Budsjett
innst. Il, S.tid. 2001 (20.12 .90). 

10. Utsettelse av sakene på dagens kart pga. 
den foreliggende politiske situasjon (re
gjeringsskifte), O.tid. 57 (30.10.90). 

11. Med hjemmel i § 26 endres ukeprogram
met slik at det kan settes kveldsmøte i Stor
tinget for en redegjørelse av utenriksmini
steren, S.tid. 2087 (17 .1.91). 

12. Presidenten foreslår å utsette en sak til et 
senere møte da det ikke er berammet 
kveldsmøte, og man ellers ville måtte fort
sette til meget sent på ettermiddagen, 
S.tid. 2646 (7 .3.91). 

13. Ukeprogrammet endres slik at det settes 
møte i Stortinget også torsdag 16. mai, 
S .tid. 3299 (14.5.91). 

14. Endring av ukeprogrammet pga. endret 
frist for skattereforminnstillingen, S.tid. 
3867 (10 .6.91). 

15. Endring i dagsordenen da den opprinneli
ge innstillingen ved en inkurie er utelatt, 
S.tid. 4268 (18.6.91). 

16. Det voteres på ny over et forslag, da flere 
representanter ikke hadde fått den berikti
gede dagsorden, S.tid. 4367-4368 (20.6 .91). 

17. Presidenten bemerker at det er uvanlig 
med så mange korrigeringer, men har for
ståelse for det da arbeidspresset i komi
teen har vært stort (skattereformen), O. tid. 
710 (17 .6.91). 

18. Presidenten avviser oppklaring av misfor
ståelser etter replikkordskifter, da faren 
for utglidning vil oppstå, O. tid. 7 32 
(17 .6.91). 

19. Presidenten opplyser at det vil bli trykket 
en ny utgave av innstillingen hvor alle 
korrigeringer blir tatt inn, O.tid. 768 
(17 .6.91). 

Spørsmål: 
l. På grunn av den for statsråden uvante 

målform for fremføringen av svar i spørre
timen gir presidenten anledning til lengre 
taletid, S.tid. 445 (24.10.90). 

2. Presidenten ber om samarbeidsvilje fra 
resterende spørrere og statsråder for å 
unngå kveldsmøte på spørretimen, S.tid. 
551 (14.11.90). 

3. Presidenten har under meget sterk tvil be
sluttet å la en representant stille et spørs
mål ved møtets slutt da statsråden stilte 
seg imøtekommende, selv om det ikke ble 
stilt i god tid som § 37 foreskriver, S.tid. 
2080 (16.1.91). 

4. Presidenten presiserer at det er endringer 
i rekkefølgen i spørmålslisten og ikke hvil
ke statsråder Regjeringen har valgt å la 
svare på spørsmål, som foreslås godkjent. 
Presidenten ber også representantene 
sjekke ekstra godt når deres spørsmål skal 
tas opp, S .tid. 2339 (13.2.91). 

5. Presidenten bemerker at av hensyn til 
opplysningsverdien i et spørsmål burde 
spørsmålet vært formulert annerledes, 
S .tid. 2343 (13.2.91). 

6. Debatt om forslag til endringer i spørreti
men, og kritikk av at statsministeren over
later til andre statsråder å svare på spørs
mål stilt til henne, S.tid. 2468-24 70 
(20.2.91). 

7. Presidenten understreker hvor hjelpsomt 
familiært statsråd Sandman har opptrådt 
overfor sine kolleger i Regjeringen, da han 
ved avvikling av spørretimen i et kvelds
møte, måtte svare på vegne av flere statsrå
der, S.tid. 3081 (17.4.91). 

8. Presidenten påpeker at statsråden ikke er 
til stede, men gjør oppmerksom på den 
formildende omstendighet at 3 innleden
de spørsmål falt bort. Med tilslutning fra 
Stortinget, behandles spørsmålene senere, 
S.tid. 3087, 3090 (24.4.91). 

9. Presidenten må følge reglementet, ellers 
vil spørretimen flyte ut. Det er en regle
mentsmessig tid for bruk til merknader i 
forbindelse med tilleggsspørsmål, S.tid. 
3367 (15.5.91). 
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Taletid: 
l. Presidenten gjør oppmerksom på at spørs

mål til statsråden skal stilles via presiden
ten, og at interpellant og statsråd kan ta or
det to ganger etter hovedinnlegget, S.tid. 
37 (9.10.90). 

2. Presidenten minner om. at det er en tids
ramme for interpellasjonsdebatter og at de 
som bruker overtid, stjeler taletid fra etter
følgende talere, S.tid. 59 (9.10.90). 

3. Presidenten ber om å bli informert på for
hånd dersom statsråden i sitt svar i spørre
timen går utover den reglementsmessige 
tid, S.tid. 91 (10 .10.90). 

4. Presidenten gjør oppmerksom på at det i 
en interpellasjonsdebatt ikke er adgang til 
ordinært replikkordskifte, men gir tillatel
se til å rette en åpenbar misforståelse, 
S.tid. 167 (12 .10.90). 

5. Presidenten gjør oppmerksom på at klub
ben blir brukt for å markere at tiden er 
ute, S.tid. 251 (18.10.90). 

6. Presidenten foreslår at man går utover den 
reglementsmessige tid til godt over mid
natt av hensyn til hjemreise på lørdag, 
S .tid. 282 (18.10.90). 

7. En representant tar ordet til replikkveks
ling, etter at presidenten uttrykker me
ning om at det burde være stoff til replik
kveksling i det siste innlegget, S.tid. 313 
(18.10 .90). 

8. En representant ber om ordet etter at pre
sidenten har klubbet for avslutning av 
trontaledebatten, men han avviser kritikk 
av at møteledelsen har vært for rask, S.tid. 
407 (19.10.90). 

9. På grunn av den for statsråden uvante 
målform for fremføringen av svar i spørre
timen gir presidenten anledning til lengre 
taletid, S .tid. 445 (24.10.90). 

10. Handelsministeren gis anledning til å bru
ke den tid som er nødvendig utover den 
reglementsmessige grense på 30 minutter, 
S .tid . 457 (25.10 .90). 

11. Presidenten bemerker at i en alminnelig 
politisk debatt har statsministeren og le
derne i partigruppene ubegrenset adgang 
til å ta ordet. Det er allikevel presedens for 
at partienes hovedtalsmenn i finanskomi
teen har slik rett i finansdebatter, S .tid. 
931 (29.11.90). 

12. Debatt om adgang til replikker ved bud
sjettbehandling, S .tid. 957-959 (30.11.90). 

13. Debattopplegg for budsjettinnstilling som 
omhandler flere departementer, S .tid. 
1475, 1496, 1497-98 (10.12.90). 

14. Presidenten viser til at replikkordskiftet 
er etter kulturministerens innlegg, så i til
felle utdanningsministeren har noe å tilfø
ye, må han tegne seg på talerlisten, O.tid. 
67 (20.11.90). 

15. Presidenten gjør opmerksom på at det må 
ha vært en kommunikasjonssvikt et sted, 
når president og taler har fått oppgitt for
skjellig taletid, O.tid. 76 , 77 (20.11.90). 

16. Debatt om taletid i saken om sanitetskom
pani til Golfen, S .tid. 2099-2100 (4.2.91). 

l 7. Presidenten anbefaler replikantene ikke å 
stille så mange spørsmål i hver replikk, 
fordi det blir vanskelig å svare fyllestgjø
rende på alle spørsmålene, S.tid. 2150 
(4.2.91). 

18. Presidenten minner om at replikker skal 
ha tilknytning til vedkommende innlegg, 
S .tid. 2158 (4.2 .91). 

19. Ved alternativ votering mellom presiden
tens forslag til debattopplegg og et forslag 
om ubegrenset replikkordskifte, bifaltes 
presidentens forslag, S.tid. 2430 (15.2.91). 

20. På grunn av uro omkring replikkordskifte
ne, opplyser presidenten at det tas hensyn 
til ønsket om å få flere partier representert 
-og i et visst forhold til partienes størrelse, 
S .tid. 2443 (15.2.91). 

21. Presidenten må følge reglementet, ellers 
vil spørretimen flyte ut. Det er en regle
mentsmessig tid for bruk til merknader i 
forbindelse med tilleggsspørsmål, S . tid. 
3367 (15.5 .91). 

22. Etter at en representant avsluttet innleg
get med uttrykket «det blir gråt og tenners 
gnissel når vi kommer til budsjettet», gjør 
presidenten oppmerksom på at hun ikke 
akter å gråte, men minne om at replikker 
skal avsluttes i reglementsmessig tid, S .tid. 
3626 (3 .6.91). 

23 . Presidenten minne:;:- om at replikken skal 
ha tilknytning til innlegget, og nevner at 
spørsmålet angikk en sak som bare deler 
av Stortinget har fått orientering om, S.tid. 
3856, 3877 (10 .6.91). 

24. Presidenten avviser oppklaring av misfor
ståelser etter replikkordskifter, da faren 
for utglidning vil oppstå, O.tid. 732 
(17 .6.91). 

Votering: 
l. Debatt om voteringsordningen for forslag 

vedr. lokalisering av hovedsete for TV2 . 
Presidenten forutsetter at representantene 
har vurdert en situasjon hvor ingen av for
slagene får flertall, og at de tar hensyn til 
dette, S.tid. 697-699 (20 .11.90). 

2. Problemer ved voteringen bl.a. pga. at Sen
terpartiet ikke er representert i komiteen, 
S.tid. 989-990 (30.11.90). 

3. Presidenten vil påpeke at det skal være de 
samme representanter som stemmer fra be
gynnelse til slutt under en budsjettbehand-
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ling, og vil innskjerpe dette for de reste
rende budsjettvoteringene, S.tid. 993 
(30.11.90). 

4. En representant opplyser at det er uklar
het om tallstørrelsen i kap. 856 i innstillin
gen, og presidenten regner med at Finans
departementet går gjennom de foreløpige 
vedtakene slik at salderingen blir riktig, 
S.tid. 997 (30.11.90). 

5. Et forslag fra partier med flertall i Stortin
get blir forkastet og flere representanter 
melder at de har stemt feil. Voteringen tas 
om igjen, men utfallet blir det samme. (So
ning med to fanger på hver celle.), S.tid. 
1043-1044 (30.11.90). 

6. Ved alternativ votering mellom innstillin
gen og et forslag som et flertall av Stortin
get stod bak, bifaltes innstillingen med 66 
mot 65 stemmer (internasjonalt klima
fond), S.tid. 1230 (4.12.90). 

7. Voteringsanlegget er overbelastet og presi
denten ber representantene vente på tek
nikken, og tilføyer at det er fristende å fo
reslå en ekstrabevilgning til teknisk ved
klikehold i huset, S .tid. 1262 (4.12.90). 

8. Presidenten ber om at forslag fremsettes 
på et tidspunkt som muliggjør en hensikts
messig planlegging av voteringen, S.tid. 
1479 (10.12.90). 

9. Opplegg for votering hvor det er grunn til 
å regne med at komiteens innstilling ikke 
blir bifalt, S .tid. 1772 (13.12.90). · 

10. Presidenten oppfordrer de såkalte bjelle
kuer til å avertere noe tydeligere om de sit
ter eller står, da utfallet dermed vil være 
sikrere, S .tid. 1775 (13.12.90). 

11. Presidenten oppfordrer de representanter 
som måtte ha stemt feil til å melde fra, da 
han føler et medansvar for riktige resulta
ter i overensstemmelse med det som er 
den faktiske situasjon i salen, S.tid. 1776 
(13.12.90). 

12. Presidenten anmoder representantene al
vorlig om å skjerpe seg, etter flere feil vote
ringer, S.tid. 1779 (13.12.90). 

13. Presidenten vil anmode representantene 
om øyeblikkelig å innta sine plasser, da 
det skal være votering, S.tid. 1797 
(14.12.90). 

14. Debatt om forståelsen av § 43 om anled
ning til å bestemme at voteringene skal tas 
samlet til slutt. Presidenten etterkommer 
ikke et slikt ønske for å unngå forvirring 
om hva man voterer over, S .tid. 1897, 1898 
(19.12.90). 

15. Votering over en paragraf bortfaller, etter 
et forslag fra et flertall i komiteen om at fo
reslåtte endringer i denne paragraf skal ut
gå, O.tid. 55 (22.10.90). 

16. Presidenten ber representantene være til 
stede, særlig når man forventer korte de
batter, O.tid. 89 (27.11.90). 

17. Et mindretallsforslag blir bifalt ved en 
feilvotering, men presidenten forholder 
seg til de vanlige regler og da ingen erklæ
rer at de har stemt feil, lar hun voteringen 
passere, O.tid. 105 (5.12.90). 

18. En flertallsinnstilling blir forkastet i 
Odelstinget, og det oppstår forvirring om 
hvorvidt saken skal sendes Lagtinget, (om
dannelse av statsbanker til aksjeselska
per), O.tid. 218 (17.12.90). 

19 . Presidenten viser til § 43 og får tingets til
slutning til å utsette voteringen i en sak til 
kveldsmøtet, S.tid. 4318, 4320 (19.6.91). 

20. Det voteres på ny over et forslag, da flere 
representanter ikke hadde fått den berikti
gede dagsorden, S.tid. 4367-4368 (20.6.91). 

21. 10 forslag oversendt fra Odelstinget vote
res over under ett, da ingen utover for
slagsstillerne, har gitt tegn til at de vil 
stemme for forslagene, S.tid. 4369 
(20.6.91). 
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1991-92 
l. Endringer i Stortingets forretningsorden. 

(Komitestrukturen; spørsmål til medlem
mer av Regjeringen; regler om «partigrup
per)); svarfrist for interpellasjoner; bortfall 
av ikke-behandlings-innstillinger og -ved
tak; replikkordskifter.) 
(Vedlegg: l. Innstilling fra reglementsko
miteen om endringer i Stortingets forret
ningsorden. 2. Reglementskomiteens for
slag til bestemmelse om begrepet «parti
gruppe» - en grunnlovmessig vurdering. 
Betenkning av Torkel Opsahl, Universite
tet i Oslo, til Stortingets presidentskap, 
datert 15. november 1991.) 
Innst. S. 145, S.tid. 3409-3440 (4 .5.92). 
(7 forslag- ingen bifalt.) 

Behandlingsmåten: 
l. Debatt om behandlingsmåten og tids

punkt for debatt av handelsministerens re
degjørelse om EØS-avtalen. 
S.tid. 355-357 (24.10.91). 
(Presidentens forslag om at redegjørelsen 
tas opp til behandling i et senere møte- en
stemmig bifalt.) 

2. Med hjemmel i § 32 tas to innstillinger som 
ikke har ute i den reglementsmessige tid, 
opp til behandling, 
S.tid. 431 (6.11.91). 

3. Et vedtak om å fortsette møtet ut over ti
den, omgjøres tatt i betraktning arbeids
presset og da det allikevel skal være 
kveldsmøte, 
S.tid. 892, 894 (19.11.91). 

4. Et forslag til vedtak i en komiteinnstilling 
om oversendelse til Regjeringen av et 
Dok. 8-forslag, blir forkastet, da det under 
debatten fremmes et forslag pva. flertallet 
om å avvise Dok. 8-forslaget. Dette blir bi
falt. 
S.tid. 923-924 (19.11.91). 

5. Presidenten leser opp et brev fra Fiskeride
partementet til Stortinget inneholdende 
en beklagelse vedr. forståelsen av bevilg
ningsreglementet, 
S.tid. 988 (21.11.91). 

6. Et Dok. 8-forslag til behandling i kommu
nal- og miljøvernkomiteen trekkes tilbake 
på bakgrunn av at et lignende flertallsfor
slag ble vedtatt under behandling av en 
innst. fra finanskomiteen, 
Ref. S.tid. 357 (24.10.91), 359 (29.10.91), 
Innst. S. 22, S.tid. 1172-1173 (25.11.91). 
(Jf. S.tid. 4467 (1990-91). 

7. Forslag fra kommunal- og miljøvernkomi
teen til romertallsvedtak sendes Regjerin-

gen uten realitetsvotering, da vedtakene er 
formulert som henstillinger, 
S.tid. 1395, 1396 (28.11.91). 

8. Et romertallsforslag fra et flertall i kirke
og undervisningskomiteen gjøres om til et 
oversendelsesforslag, 
S.tid. 1700 (5.12.91). 

9. Debatt om hvorvidt det er riktig å la votere 
over om et forslag skal oversendes Regje
ringen uten realitetsvotering, 
S.tid. 1716-1717 (5.12.91). 

10. Stortingspresident Jo Benkow anmoder 
om fornyet votering da resultatet ikke ble 
som forventet og får enstemmig tilslutning 
til det, 
S.tid. 1766-1767 (6.12.91). 

11. Med hjemmel i forretningsordenen be
handles en sak som ikke har ligget ute i 
den reglementsmessige tid, 
O.tid. 156 (6.12.91). 

12. Da en representant viser til «Stortingets 
arbeidsform)), minner presidenten om at 
det er Odelstingets arbeidsform man føl
ger under møter i Odelstinget, 
O.tid. 161 (6.12.91). 

13. Svar på private forslag fra Stortinget og 
Odelstinget til Regjeringen 1990-91 . 
St.meld. 14, ref. S.tid. 404, Innst. S. 55, 
S.tid. 1772 (9.12.91) og vedlagt protokollen. 
(Kontrollkomiteen bemerker i innst. S . 55 
at det i henhold til forretningsordenens 
bestemmelse i § 9 i meldingen ikke skal 
tas stilling til realiteten i forslagene.) 

14. Under behandling av en sak i Lagtinget, 
gjøres oppmerksom på en feil av teknisk 
karakter i Ot.prp. og komiteen ber derfor 
Lagtinget gjøre en anmerkning, 
L.tid. 14 (12.12.91). 

15. Etter en redegjørelse gis ordet til en repre
sentant for hver partigruppe ifølge regle
mentets § 34 a. 
S .tid. 1925 (17.12.91). 

16. Da to saker ikke har ligget ute den regle
mentsmessige tid, foreslår presidenten at 
møtet avbrytes, og at det settes nytt stor
tingsmøte senere og etter at Lagtinget har 
avholdt sitt møte, 
S .tid. 1979 (19.12.91). 

17. Med hjemmel i § 32 behandles to saker 
som ikke har ligget ute i den reglements
messige tid, 
S.tid. 1985 (19.12.91). 

18. Referatsak. Debatt om hvilken komite som 
skal behandle en melding om generalløyt
nant Vadsets lønnsforhold. Presidentska
pets forslag (flertall) om behandling i for
svarskomiteen, bifalt med 78 mot 29 stem
mer. 
Ref. S.tid. 2607-2608 (14.2.92). 
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19. Referatsak. Et Dok. 8-forslag om justismi
nisterens mulige brudd på ansvarlighets
loven blir, etter stortingspresidentens for
slag om å sende forslaget til Odelstinget 
som rette vedkommende, trukket tilbake. 
Ref. S.tid. 2645-2646 (19.2.92). 
(Jf. neste sak.) 

20. Referatsak. Carl l. Hagen protesterer mot 
at et Dok. 8- forslag om justisministerens 
mulige brudd på ansvarlighetsloven fore
slås utsatt og viser til § 14 a for behand
lingsmåten av saker som gjelder riksret
tansvar. Odelstingspresidenten får så til
slutning til at referatsaken utgår fra mø
tet. 
Ref. O.tid. 299-301 (28.2 .92). 
(Jf. neste sak.) 

21. Referatsak. Debatt om forslag fra Carl I . 
Hagen til behandling av et Dok. 8-forslag 
om justisministerens mulige brudd på an
svarlighetsloven etter § 14 a. Forslaget bi
faltes ikke. Etter altemativ votering mel
lom et forslag fra Hagen om behandling et
ter § 28 c og Odelstingspresidentens for
slag om behandling etter § 28 d, bifaltes 
det siste, og saken ble etter ny debatt og 
forslag fra presidenten, henlagt. 
Ref. O.tid. 303-311 (10.3.92). 

22. En sak som ikke har ligget ute i den regle
mentsmessige tid foreslås behandlet, 
S.tid. 2842 (12.3.92). 

23. Presidenten påpeker nødvendigheten av å 
få avklart hvordan informasjon fra Regje
ring til Storting skjer for å unngå formelle 
problemer, 
S .tid. 2866 (17 .3.92). 

24. Tilleggsinnstilling fra kommunal- og mil
jøvemkomiteen om lov om laksefiske og 
innlandsfiske m.v. 
Innst. O. 53, O.tid. 435-457 (9.4 .92) og ved
lagt protokollen. 
(Jf. Innst. O. 48, O.tid. 410 (31.3.92).) 

25 . En settestatsråd, oppnevnt av Regjerin
gen, besvarer et spørsmål da kommunal
ministeren er inhabil i angjeldende sak, 
S.tid. 3195 (8.4.92). 

26. Dagsordenen. Et forslag om å utsette lag
tingsbehandlingen av en sak med begrun
nelse i sakens kompleksitet og den sene 
nattetime, bifalt med 21 mot 13 stemmer, 
L.tid. 33-34 (9.4.92) og L.tid. 47-55 (12.5.92). 

27. Debatt om et forslag om å utsette behand
lingen av innst. om endr. i forretningsor
denen., da flere repr. var ukjent med at sa
ken skulle opp til behandling, 
S.tid. 3405-3409 (4.5 .92). 

28. Referatsak. Debatt om hvilken komite som 
skal behandle et Dok. 8-forslag om kritikk
verdige forhold ved værmålinger. Presi
dentskapets forslag (flertall) om behand-

ling i samferdselskomiteen bifalt med 69 
mot 19 stemmer. 
Ref. S .tid. 3594-3596 (14.5.92). 

29. Carl I. Hagen kritiserer manglende forma
lia ved at det settes møte i Odelstinget, 
O.tid. 569 (1.6 .92). 

30. Debatt om anmodning om tilbakesendelse 
av innst. til komite og faren for at det ska
pes presedens, 
O.tid. 612-615 (2.6.92). 

31. En representant mener at presidenten 
gjorde en feil i en tidligere votering da par
tiet ikke ble gjort oppmerksom på at de 
skulle ha stemt imot. Presidenten protes
terer mot denne skyldfraskrivelsen, og vi
ser til at saken allerede er passert, 
O.tid. 900 (15.6.92). 

32. Presidenten gjør rede for avvikling av mø
te og foreslår at man fortsetter uten avbry
telse mellom kl . 15 og 18 og opplyser at 
med beregnet taletid vil man være ferdig 
ca kl. 23, 
S.tid. 4361 (19.6.92). 

33. Med hjemmel i § 32 blir en sak som ikke 
har ligget ute i den reglementsmessige tid 
likevel behandlet, 
O.tid. 995 (19.6.92). 

Forslag: 
l . Et Dok. 8-forslag til behandling i kommu

nal- og miljøvernkomiteen trekkes tilbake 
på bakgrunn av at et lignende flertallsfor
slag ble vedtatt under behandling av en 
innst. fra finanskomiteen, 
Ref. S.tid. 357 (24.10.91), 359 (29.10.91), 
Innst. S. 22 , S.tid. 1172-1173 (25.11.91). 
(Jf. S .tid. 4467 (1990-91). 

2. Forslag fra kommunal- og miljøvernkomi
teen til romertallsvedtak sendes Regjerin
gen uten realitetsvotering, da vedtakene er 
formulert som henstillinger, 
S.tid. 1395, 1396 (28 .11.91). 

3. Ved en inkurie blir det ikke votert over et 
kapittelforslag, 
S .tid. 1509 (2 .12.91). 

4. Et romertallsforslag fra et flertall i kirke
og undervisningskomiteen gjøres om til et 
oversendelsesforslag, 
S.tid. 1700 (5.12.91). 

5. Debatt om hvorvidt det er riktig å la votere 
over om et forslag skal oversendes Regje
ringen uten realitetsvotering, 
S.tid. 1716-1717 (5.12.91). 

6. Presidenten anmoder representantene om 
ikke å bruke Stortinget som subjekt ved 
formuleringer av oversendelsesforslag, 
S.tid. 2915 (19 .3.92). 

7. En representant mener at presidenten 
gjorde en feil i en tidligere votering da par
tiet ikke ble gjort oppmerksom på at de 
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skulle ha stemt imot. Presidenten protes
terer mot denne skyldfraskrivelsen, og vi
ser til at saken allerede er passert, 
O.tid. 900 (15 .6.92). 

Påtaler: 
l. Presidenten på taler bruk av ordet pervers 

selv om det ble brukt som økonomispråk, 
S.tid. 119 (14 .10.91). 

2. Presidenten bemerker at mange av repli
kantene strekker tålmodigheten til presi
denten meget langt, og at hun overveier å 
innskjerpe taletiden, 
S.tid. 538 (7.11.91). 

3. Presidenten anbefaler en representant å 
bruke henvisninger istedenfor å bruke ti
den til sitater, 
S.tid. 597 (7 .11.91). 

4. Presidenten anmoder representanter som 
snakker sammen, om ikke å overdøve tale
ren på talerstolen, 
S.tid. 610 (7.11.91). 

5. Presidenten påtaler bruk av bannord, 
S.tid. 776 (15.11.91). 

6. Presidenten påtaler bruk av betegnelsen 
dum om sine medrepresentanter, 
S.tid. 863 (19.11.91). 

7. Presidenten ber om at man unngår å omta
le andre partiers standpunkter som tøv, 
S.tid. 1064 (22.11.91). 

8. Presidenten påtaler bruk av ord som røve
re og landevei.~røvere om politiske mot
standere, 
S.tid. 1218-1219, 1228 (26.11.91). 

9. Presidenten minner om at all tale skal ret
tes til presidenten, etter at taleren har be
gått denne synden for fjerde gang 
S .tid. 1365 (28.11.91). 

10. Presidenten påtaler under tvil bruken av 
formuleringen å karre til seg mest mulig, 
S.tid. 1591 (4.12.91). 

11. Presidenten påtaler at man anroper høyere 
makter fra Stortingets talerstol, 
S.tid. 1704 (5.12.91). 

12. Presidenten antyder at uttrykk som «slud
der)) kanskje ikke står på listen over de 
parlamentariske uttrykk 
S.tid. 1757 (6.12.91). 

13. Etter et lyrisk innlegg, anbefaler presiden
ten de resterende talere å gjennomføre sine 
innlegg i bundet form, 
S.tid. 2050 (19.12.91). 

14. Presidenten ber om at man ikke bruker 
bannord, men er i tvil om konteksten «et 
liv i helvete)) om voldsofre, kan påtales di
rekte, 
S.tid. 2663 (20.2.92). 

15. Presidenten påtaler uttrykket skikkelig 
forbanna som uparlamentarisk, 
S.tid. 2667 (20.2.92). 

16. Presidenten påtaler bruk av ordet «molbo
historie>> 
S.tid. 3464 (6.5.92). 

l 7. Presidenten lar uttrykket «nyttige idioter>> 
passere siden det var Lenin og ikke repre
sentanten som brukte det, men anbefaler 
det ikke brukt i andre sammenhenger 
S.tid. 4247 (18.6.92). 

18. Presidenten ber om at man for ettertiden 
nevner statsrådene ved deres etternavn, 
S.tid. 4348 (19.6.92). 

Rettelser: 
l. Presidenten gir en representant anledning 

til oppklaring av en misforståelse, men er 
noe i tvil da replikkvekslingen foregikk 
mellom to andre debattanter, 
S.tid. 211-212 (15.10.91). 

2. Med hjemmel i § 26 fjerde ledd endres uke
programmet slik at det kan settes et møte i 
Lagtinget, 
S.tid. 1070 (22.11.91). 

3. Endring av ukeprogrammet ved at møtet 
settes kl. 9 for å unngå kveldsmøte, 
S.tid. 1569 (3.12 .91). 

4. Presidenten praktiserer en meget liberal 
ordning for oppklaring av misforståelser 
og begrunner den med en «sosialdemo
kratisk travelhet)), 
S.tid. 1658-1659 (5.12 .91). 

5. Det skaper munterhet i salen under vote
ringen, at først en representant ikke følger 
med og dernest at en forsøker å gi uttrykk 
for at hun ikke rakk å stemme, 
S .tid. 1831-1832 (12.12.91). 

6. Under behandling av en sak i Lagtinget, 
gjøres oppmerksom på en feil av teknisk 
karakter i Ot.prp. og komiteen ber dErfor 
Lagtinget gjøre en anmerkning, 
L .tid. 14 (12.12.91). 

7. Etter voteringen vedr. salderingen av 
statsbudsjettet for 1992, forutsettes at av
vik fra salderingsinnstillingen blir innar
beidet i det endelige vedtak for Budsjett
innst. S. Ill, 
S.tid. 2075 (19.12.91). 

8. Endring av ukeprogram. Referatmøte og 
møte i Odelstinget. 
S .tid. 4046 (16.6.92). 

Spørsmål: 
l. En representant ber presidenten rette en 

henstilling til Regjeringen om mer påpas
selighet med å være til stede i spørretimen, 
S.tid. 2877-2878 (18.3.92). 

2. Ensettestatsråd, oppnevnt av Regjeringen, 
besvarer et spørsmål da kommunalminis
teren er inhabil i angjeldende sak, 
S.tid. 3195 (8.4.92). 
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3. Presidenten vil understreke at svarene un
der spørretimen skal være forholdsvis kor
te, og at det hadde vært bra om statsråden 
på forhånd hadde gjort oppmerksom på at 
han ville komme med et lengre svar, 
S.tid. 3467 (6.5.92). 

Taletid: 
l. Debatt om fordeling av taletid i replik

kordskifte i trontaledebatten, 
S.tid. 69-70 (14.10.91). 

2. Presidenten gir en representant anledning 
til oppklaring av en misforståelse, men er 
noe i tvil da replikkvekslingen foregikk 
mellom to andre debattanter, 
S.tid. 211-212 (15.10.91). 

3. Presidenten bemerker at mange av repli
kantene strekker tålmodigheten til presi
denten meget langt, og at hun overveier å 
innskjerpe taletiden, 
S.tid. 538 (7.11.91). 

4. Debatt om begrensning og fordeling av ta
letid i replikkordskifte, 
S.tid. 963 (21.11.91). 

5. Presidenten opplyser at det er vedtatt et 
replikkordskifte på 1 O minutter, etter at 
Anders Aune beklager at han ikke slipper 
til fordi de store partiene går foran, 
S.tid. 1078 (22.11.91). 

6. Presidenten begrenser taletiden for å få av
viklet debatten i formiddagsmøtet, selv 
om talere har tegnet seg for en lengre tale
tid, 
S.tid. 1411 (29.11.91). 

7. Presidenten tildeler gjenstående replikk 
til en representant fra et mindre parti, selv 
om andre har fortrinn ifølge representativ 
styrke, 
S.tid. 1535 (3.12.91). 

8. Presidenten praktiserer en meget liberal 
ordning for oppklaring av misforståelser 
og begrunner den med en «sosialdemo
kratisk travelhet», 
S.tid. 1658-1659 (5.12.91). 

9. Etter en redegjørelse gis ordet til en repre
sentant for hver partigruppe ifølge regle
mentets § 34 a. 
S.tid. 1925 (17.12.91). 

10. Etter et lyrisk innlegg, anbefaler presiden
ten de resterende talere å gjennomføre sine 
innlegg i bundet form, 
S.tid. 2050 (19.12.91). 

11. Presidenten får tilslutning til å begrense 
taletiden etter at man ved begynnelsen av 
møtet først hadde imøtekommet komiteens 
ønske om ubegrenset taletid, 
S.tid. 2362 (6.2.92). 

12. Da en rekke talere har tegnet seg til replik
kordskiftet, opplyser presidenten at han 

vil legge representasjonsprinsippet til 
grunn for fordeling av taletid, 
S.tid. 2577 (14.2.92). 

13. Presidenten minner om at replikken skal 
ha tilknytning til vedkommende innlegg, 
da en taler forklarer seg med at han ikke 
tok en sak opp i innlegget fordi han regnet 
med at det ville komme opp i replikkord
skiftet, 
S.tid. 2587 (14.2.92). 

14. Presidenten var etter statsrådens ønske 
noe liberal med taletiden, men minner om 
at en taletidsbegrensning er en fordeling 
mellom partiene og taletiden, og vil der
med ikke være tilsvarende liberal i andre 
situasjoner 
S.tid. 2589 (14 .2.92). 

15. Presidenten ber om at svaret på replikken 
kommer fra talerstolen og ikke under kon
feranse i salen, 
S.tid. 2591 (14.2.92). 

16. Presidenten fordeler taletid for en inter
pellasjonsdebatt med forutsetning av at 
interpellant og statsråd gir avkall på inn
legg etter hovedinnleggene, 
S.tid. 2669 (20.2.92). 

Votering: 
l. Et forslag til vedtak i en komiteinnstilling 

om oversendelse til Regjeringen av et 
Dok. 8-forslag, blir forkastet, da det under 
debatten fremmes et forslag pva. flertallet 
om å avvise Dok. 8-forslaget. Dette blir bi
falt. 
S.tid. 923-924 (19.11.91). 

2. Presidenten redegjør for foreslåtte endrin
ger i budsjettvoteringene, og får tilslut
ning til at man foretar samlete voteringer 
over grupperinger av mindretallsforslag, 
S.tid. 1146-1147 (25.11.91). 

3. Presidenten foreslår samme ordning for 
budsjettvoteringen som tidligere. 
S.tid. 1384 (28.11.91). 

4. Forslag fra kommunal- og miljøvemkomi
teen til romertallsvedtak sendes Regjerin
gen uten realitetsvotering, da vedtakene er 
formulert som henstillinger, 
S.tid. 1395, 1396 (28.11.91). 

5. Ved en inkurie blir det ikke votert over et 
kapittelforslag, 
S.tid. 1509 (2.12.91). 

6. Debatt om hvorvidt det er riktig å la votere 
over om et forslag skal oversendes Regje
ringen uten realitetsvotering, 
S.tid. 1716-1717 (5.12.91). 

7. Stortingspresident Jo Benkow anmoder 
om fornyet votering da resultatet ikke ble 
som forventet og får enstemmig tilslutning 
til det, 
S.tid. 1766-1767 (6.12.91). 
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8. Det skaper munterhet i salen under vote
ringen, at først en representant ikke følger 
med og dernest at en forsøker å gi uttrykk 
for at hun ikke rakk å stemme, 
S .tid. 1831-1832 (12.12 .91). 

9. Voteringer i Lagtinget tas om igjen da de 
samlete stemmetall under de forskjellige 
voteringer ikke samsvarte, 
L.tid. 16-17 (12.12.91). 

10. Presidenten redegjør for opplegget for vo
tering til salderingsinnstillingen, og at 
han vil legge til grunn særtrykket av inn
stillingens utkast til vedtak, 
S .tid. 2051-2052 (19.12.91). 

11. Da det hersker uklarhet i Lagtinget om 
hvordan man skal markere uenighet i et 
lovforslag, antyder presidenten at det er 
praktisk om man viser til anmerkninger i 
Odelstinget, 
L.tid. 20-21 (19.12.91). 

12. Presidenten henstiller representantene 
om å forsøke å få øyekontakt med sekre
tær- og presidentplassen under votering i 
Lagtinget for lettere å kunne telle stemme
ne, 
L.tid. 24 (23.1.91). 

1992-93 
Behandlingsmåten: 

l. To forslag om å utsette behandlingen av 
EØS-avtalen behandles i en separat de
batt, S.tid. 170-179 (15.10.92). 

2. Presidenten sier seg enig i at det er rasjo
nelt at stemmeforklaringer under en sak 
også gjelder de etterfølgende uten at det er 
nødvendig med gjentakelser, L.tid. 5-6 
(16 .11.92). 

3. Presidenten avviser et spørsmål reist ved 
møtets slutt etterat hun er blitt gjort opp
merksom på at saken er brakt inn for 
namsretten (Kulturdepartementets ved
tak om å stanse TV Norges sendinger), 
S.tid. 1517-1518 (24 .11.92). 

4. Referatsak - debatt om forslag om å ikke 
behandle et Dok. 8-forslag om å be Regje
ringen omgjøre sitt vedtak om å stanse 
TVNorges sendinger S.tid. 1668-1671 
(26.11.92). 

5. Debatt om behandlingen av redegjørelse 
om den økonomiske situasjonen- sendes fi
nanskomiteen til behandling sammen 
med salderingsproposisjonen, S .tid. 2144-
2145 (11.12.92). 

6. Referatsak. En representant anmoder om 
at angjeldende komite i sitt arbeid med en 
sak innhenter uttalelse fra en annen komi
te, S .tid. 2197 (14.12.92). 

7. Presidenten meddeler en formalfeil, og fo
reslår et forslag sendt Stortinget, og ikke 
Regjeringen, O.tid. 344 (16.12 .92) . 

8. En representant o.mtaler finanskomiteens 
arbeidssituasjon på grensen av det ufor
svarlige, og anmoder departementet om 
en bedre tilrettelegging av skattepolitiske 
endringer, O.tid. 345-346 (17.12 .92). 

9. Med hjemmel i § 32 behandles tre saker 
som ikke har ligget ute i den reglements
messige tid, S.tid. 2253-2254 (18.12.92). 

l O. Presidenten foreslår at salderingsdebatten 
fortsetter uten pause og opplyser at man i 
heldigste fall vil være ferdig kl. 19.30 , 
S.tid. 2293 (18 .12.92). 

11. Svar på private forslag fra Stortinget og 
Odelstinget til Regjeringen 1991-92. 
St.meld. 8, ref. S.tid. 658, Innst. S. 87, S .tid. 
2418 (19.1.93) og vedlagt protokollen. 
(Kontrollkomiteen bemerker i innst. S. 87 
at fire forslag omtalt i meldingen ikke er 
gjenstand for behandling etter § 9 i forret
ningsordenen.) 

12. Etter en kort debatt om hvorvidt man skal 
fortsette formiddagsmøtet utover tiden, 
avbrytes møtet for å sette nytt møte kl. 18, 
O.tid. 452-453 (23.2 .93). 

13. Lagtingsmøte settes etter at den regle
mentsmessige tid for formiddagsmøtet er 
over, L.tid. 35 (10 .3.93). 

14. Presidenten foreslår at møtet fortsetter til 
dagens kart er ferdigbehandlet og gjør 
pva. lagtingspresidenten oppmerksom på 
at det blir lagting kl. 18, S.tid. 3235-3236 
(1.4.93). 

15. Debatt om behandling av et forslag som 
ikke er fremmet i innstillingen til Dok. 3B 
- om å sende et forslag til videre behand
ling i en fagkomite, S .tid. 3263-3265 
(19.4.93). 

16. Presidenten påpeker sammenblanding av 
en utsettelsesdebatt og en realitetsdebatt 
O.tid. 551 (20.4.93), 

17. Presidenten ber om at man i fellesskap 
sørger for at møtene kan settes på det tids
punkt som er forutsatt, S .tid. 3401 (27.4.93). 

18. Alternativ votering mellom forslag om 
bruk av Grunnlovens § 93 med krav om 3/4 
flertall og bruk av vanlig flertall (justering 
av EØS-avtalen) S.tid. 3496-3497 (29.4.93). 

19. Referatsaker. Debatt og votering over for-
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slag om tildeling av 2 saker til finanskomi
teen eller fagkomite, Ref. O.tid. 706-709 
(19.5 .93). 

20. Under henvisning til § 43 og på anmod
ning fra komiteens leder anbefaler presi
denten en samlet votering over tre saker 
ved møtets slutt, S.tid. 4012 (27 .5.93). 

21. Med hjemmel i § 32 behandles en sak som 
ikke har ligget ute i den reglementsmessige 
tid, O.tid. 952 (3.6.93), 1025 (4.6.93). 

22. Presidenten får tilslutning til at det kjøres 
med et utvidet formiddagsmøte i en meget 
trengt tid, O. tid. 977 (4.6.93). 

23. En representant trekker tilbake et privat 
lovforslag da det har vist seg ikke å få fler
tall i justiskomiteen, mens en annen repre
sentant fremsetter det samme forslag, 
O.tid. 977 (4.6.93). 

24. Presidenten foreslår at en tilleggsinnstil~ 
ling vedlegges protokollen, S.tid. 4190 
(7 .6.93). 

25. Presidenten gjør oppmerksom på at man 
har til hensikt, siden det ikke er adgang til 
å holde kveldsmøte uten å gjøre om på 
ukeprogammet, at man kjører i ett uten 
pause, S.tid. 4321 (9.6.93). 

26. Presidenten bemerker at når temperatu
ren har steget i salen, skyldes det ikke de
battens intensitet og ber om at det blir satt 
opp flere vinduer, L. tid. 84 (9 .6.93). 

27. Presidenten foreslår at møtet fortsetter 
inntil dagens kart er ferdigbehandlet, 
S.tid. 4393 (10.6.93). 

28. Med hjemmel i § 26 fjerde ledd endres 
ukeprogrammet slik at et berammet møte i 
Odelstinget settes til kl. 15.30, S.tid. 4749 
(17 .6.93). 

29. Presidenten påtaler at flere representanter 
refererer fra interne komitedrøftinger, 
O.tid. 1052-1053 (18.6.93}. 

30. Innsigelse mot presidentskapets forslag 
om møte i Stortinget torsdag 2. september 
S.tid. 4935 (30.8.93). 

31. Referatsak. Debatt om presidentens for
slag om at et Dok. 8-forslag ikke behandles 
av dette Storting, S.tid. 4935-4936 (30.8.93). 

32. Med hjemmel i § 32 behandles en innstil
ling selv om den ikke har ligget u te i regel
messig tid, S .tid. 4938 (2.9.93). 

Forslag: 
l. To forslag om å utsette behandlingen av 

EØS-avtalen behandles i en separat de
batt, S.tid. 170-179 (15.10.92). 

2. Debatt om et mindretall i salen kan trekke 
en flertallsinnstilling fra en komite. Da 
presidenten ikke finner rettledning i for
retningsordenen, blir punktet i innstillin
gen vedlagt protokollen, S.tid. 943-944 
(3.11.92). 

3. Uklarhet om et forslag gjelder fjerning av 
en stilling som utredningsleder eller am
bassaderåd, S.tid. 1656-1657 (26.11.92). 

4. Referatsak- debatt om forslag om å ikke 
behandle et Dok. 8-forslag om å be Regje
ringen omgjøre sitt vedtak om å stanse 
TVNorges sendinger S.tid. 1668-1671 
(26.11.92). 

5. Presidenten gjør oppmerksom på at det 
ikke foreligger noen forslag, da de to for
slagene som står i innstillingen er kommet 
inn ved en misforståelse, S.tid. 3155-3156 
(30.3.93). 

6. Debatt om å ta forslag om vern av deler av 
Tovdalsvassdraget opp igjen, da en repre
sentant hadde unnlatt å stemme, S.tid. 
3253-3257 (1.4.93). 

7. Debatt om behandling av et forslag som 
ikke er fremmet i innstillingen til Dok. 3B 
- om å sende et forslag til videre behand
ling i en fagkomite, S.tid. 3263-3265 
(19.4.93). 

8. Presidenten påpeker sammenblanding av 
en utsettelsesdebatt og en realitetsdebatt 
O.tid. 551 (20.4.93), 

9 . En representant trekker tilbake et privat 
lovforslag da det har vist seg ikke å få fler
tall i justiskomiteen, mens en annen repre
sentant fremsetter det samme forslag, 
O.tid. 977 (4.6 .93}. 

Påtaler: 
l. Presidenten påtaler antydninger om 

manglende tilregnelighet, S.tid. 70 
(8 .10.92). 

2. Presidenten presiserer at innlegg skal ret
tes til presidenten, S.tid. 140 (13.10.92). 

3. Presidenten gjør oppmerksom på at bi
falls- eller mishagsytringer fra galleriet 
ikke tillates, S.tid. 194 (15.10.92), 340 
(16.10.92). 

4. Presidenten påtaler at miljøvernministe
ren og replikanten bruker uttrykket å bli 
kvalm, S.tid. 242 (15.10.92). 

5. Presidenten påtaler at miljøvernministe
ren bruker ordet møkka om spesialavfall, 
S.tid. 243 (15.10.92). 

6. Presidenten velger å ikke påtale en karak
teristikk av forholdene i norsk politikk 
som en såpeopera, S.tid. 519 (20.10.92). 

7. Presidenten er glad for at i valget mellom 
skrik eller flir ble det ingen av delene, 
S.tid. 647 (26.10.92). 

8. Presidenten advarer mot bruk av uttrykk 
som bevisst usannhet, S.tid. 747 (30.10.92). 

9. Presidenten påtaler bruk av betegnelsen 
hull i hodet om andre representanters for
slag, S.tid. 844 (2.11.92). 
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10. Presidenten anbefaler representantene å 
følge med i det som blir sagt fra talerstolen 
da det kan lette avstemningen senere, 
S.tid. 933 (3.11.92). 

11. Presidenten påtaler omtale av det som fo
regår i Stortinget som seroilt, S.tid. 944 
(3.11.92). 

12. Presidenten påtaler ordbruk som går på at 
en annen representant lyver, S.tid. 1088 
(12.11.92). 

13. Presidenten tviler på om ordet jabbedoku
ment er parlamentarisk, men godtar «et li
te gjennomtenkt strategisk dokument», 
S.tid. 1155 (16.11.92). 

14. Presidenten påpeker det høye lydnivået i 
salen, S.tid. 1197 (17.11.92). 

15. Presidenten påtaler bruk av ordet jaggu, 
O. tid. 196 (17 .11.92). 

16. Presidenten ber om at man er forsiktig 
med å si at noen driver med mafiavirk
somhet, S.tid. 1272 (18.11.92). 

17. Presidenten bemerker at replikken skal ha 
tilknytning til vedkommendes innlegg og 
ikke omtale av en annen talers innlegg, 
S .tid. 1377 (20.11.92). 

18. Presidenten påtaler at en representant re
fererer fra et komitemøte, S.tid. 1627 
(26.11.92). 

19. Presidenten ber om at man demper samta
lene, slik at det blir mulig å høre taleren, 
S.tid. 1826 (1.12.92). 

20. Presidenten ber representanten henvende 
seg utelukkende til presidenten og ikke til 
andre i forsamlingen, O. tid. 293 (11.12.92). 

21. Etter bruk av betegnelsen Stortingets 
menn, gjør presidenten oppmerksom på at 
man er i Odelstinget og at det består av bå
de menn og kvinner, O. tid. 315 (14.12.92). 

22. Presidenten håper at det ikke blir en vane 
at statsråder melder forfall til spørretimen 
i aller siste liten, S.tid. 2382 (13.1.93), 2425 
(20.1.93). 

23. Presidenten vil understreke at represen
tantene må være mer påpasselige med å 
møte fram til den fastsatte møtetid, S.tid. 
2419 (20.1.93). 

24. Presidenten er enig i at bruk av ordet dje
velskap fortjener en unnskyldning, S.tid. 
2710 (11.2.93). 

25. Presidenten er noe i tvil om det er naturlig 
å påberope seg Fanden selv i en spørreti
me i Stortinget, S.tid. 2882 (24.2.93). 

26. Presidenten ber om at svarer og spørrer 
passer tiden så de er til stede når turen 
kommer til dem, S.tid. 2953-2954 (17 .3.93). 

27. Presidenten ber om ro på galleriet ved 
akklamasjon for vedtak til partnerskaps
lov, O.tid. 541 (29.3.93). 
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28. Presidenten ber om ro i salen, og anfører at 
dette ikke er noen alminnelig varmestue 
for samtaler, S.tid. 3248 (1.4.93). 

29. Presidenten påpeker sammenblanding av 
en utsettelsesdebatt og en realitetsdebatt 
O.tid. 551 (20.4.93), 

30. Presidenten ber om at man i fellesskap 
sørger for at møtene kan settes på det tids
punkt som er forutsatt, S .tid. 3401 (27 .4.93). 

31. Etter at en representant har brukt brorpar
ten av en replikk til å sitere fra et av sine 
innlegg i en tidligere debatt, bemerker 
presidenten at det i egne ører alltid er godt 
å sitere seg selv, S.tid. 612-613 (29.4.93). 

32. Presidenten vil bemerke at ikke alle utta
lelser er like egnet til å bli sitert fra Stor
tingets talerstol (som ordet «drittsekk>>), 
O.tid. 591 (29.4.93). 

33. Presidenten ber, etter gjentatte klubbin
ger, representanten holde seg innenfor ta
letiden, selv om hun har stor sans for enga
sjementet, S.tid. 3667 (11.5.93). 

34. Presidenten bemerker at han oppfattet 
bruk av begrepet værhane som et sitat og 
ikke som en karakteristikk, S.tid. 4288 
(8 .6.93). 

35. Presidenten påpeker at det ikke er til
strekkelig å unnskylde bruk av upassende 
uttrykk, S.tid. 4316 (9.6 .93). 

36. Presidenten bemerker at også travle stats
råder skal rette all tale til presidenten, 
S .tid. 4496 (14.6.93). 

37. Presidenten irettesetter en representant 
for å anfekte presidentens påtJisning av at 
det er en enstemmig innstilling, etter at re
presentanten bemerker at det er avviken
de merknader, S.tid. 4576, 4585 (15.6.93). 

38. Presidenten har problemer med å følge 
med pga. bråk i salen og ber om at man 
må dempe seg, S.tid. 4623 (16.6.93). 

39. Presidenten ber om at personlige karakte
ristikker ikke bør forekomme, selv om de 
er smigrende, S.tid. 4710 (17.6.93). 

40. Presidenten påpeker at dette ikke er dagen 
for nøling og ber representantene sette 
seg, da man etter presidentens beregnin
ger ikke vil være ferdig med møtet før kl. 
tre i natt, S.tid. 4838 (18.6.93). 

41. Presidenten påpeker at flere representan
ter refererer fra interne komitedrøftinger, 
O.tid. 1052-1053 (18.6.93). 

42. Presidenten er på det rene med at Stortin
get har hatt en hard arbeidsuke, men ber 
om at man skjerper seg under voteringene, 
S.tid. 4900 (18.6.93). 

43. Ved applaus fra galleriet minner presiden
ten om at hverken bifalls- eller mishagyt
ringer er tillatt- selv om de kan være for
ståelige, S.tid. 4939 (2.9.93). 
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Rettelser: 
l. Rettelse i Innst. 1 - punkt 1 O i forslag til 

vedtak hvor ordet arkitektkonkurransen 
skal erstattes med arkitektarbeidene, 
S.tid. 49 (8.10.92). 

2. Da presidenten har erfart at åpenbare mis
forståelser er forlengelse av replikkordskif
tet, ber han om at denne avklares ved per
sonlig samtale, S.tid. 285 (16.10.92). 

3. Det oppsatte ukeprogrammet endres for å 
sette referatmøte i Odelstinget, S.tid. 436 
(20.10.92). 

4. Presidenten ber om at misforståelser tas 
opp under senere innlegg, S.tid. 776-777 
(2.11.92). 

5. Endring av det oppsatte ukeprogram for å 
sette referatmøte i Odelstinget, S.tid. 813 
(2.11.92). 

6. Oppretting av feil i Budsjett-innst. S. l 
vedr. forslag fra mindretall, S.tid. 934 
(3.11.92). 

7. Presidenten henstiller representantene 
om å være nøye med når de ber om ordet 
til misforståelse og advarer mot denne må
ten å forhale et replikkordskifte på, S.tid. 
1278, 1279 (19.11.92). 

8. Oppklaring av en misforståelse mellom 
presidenten og en taler, etter at denne har 
begynt innlegget sitt under et replikkord
skifte, S.tid. 1391 (20.11.92). 

9. Presidenten foreslår at Kjell Sunds stem
meforklaring og anmodning om å få end
ret sin stemmegivning (til søknad om EF
medlemskap) blir ført i protokollen, S.tid. 
1410 (23 .11.92). 

10. Det oppsatte ukeprogrammet endres for å 
sette referatmøte i Odelstinget, S.tid. 1472 
(23 .11.92). 

11. Presidenten avviser en anmodning om å 
få ordet til oppklaring av en misforståelse, 
da det som regel dreier seg om uenighet, 
S.tid. 1851 (3.12.92). 

12. Endring av dagsordenens saksrekkefølge, 
S.tid. 2153 (14.12.92). 

13. Stortingets kontor gis fullmakt til å rette 
opp Budsjett-innst. S. Ill i overensstem
melse med de vedtak som er fattet under 
behandlingen av salderingsinnstillingen, 
S.tid. 2374 (18.12.92). 

14. Etter å ha gitt ordet til en åpenbar misfor
ståelse kan presidenten vanskelig skjønne 
at det er en misforståelse, og antyder at det 
er ganske vanlig å ikke svare på det man 
blir spurt om S.tid. 3825, 3829 (13.5.93). 

15. Endring av ukeprogrammet - berammet 
møte i Lagtinget utgår, S.tid. 4177-4178 
(7 .6.93). 

16. Presidenten opplyser at det ikke er noe 
forbud mot etterskuddsbekjennelser, men 
påpeker at det ville vært en meget farlig 

presedens dersom det hadde endret vote
ringsresultatet, S.tid. 4399 (10.6.93). 

l 7. Med hjemmel i § 26 fjerde ledd endres det 
oppsatte ukeprogrammet slik at et beram
met møte i Odelstinget settes kl. 15.30, 
S.tid. 4749 (17.6.93). 

Spørsmål: 
l. Presidenten avviser et spørsmål reist ved 

møtets slutt etterat hun er blitt gjort opp
merksom på at saken er brakt inn for 
namsretten (Kulturdepartementets ved
tak om å stanse TV Norges sendinger), 
S.tid. 1517-1518 (24.11.92). 

2. Presidenten håper at det ikke blir en vane 
at statsråder melder forfall til spørretimen 
i aller siste liten, S.tid. 2382 (13.1.93), 2425 
(20.1.93). 

3. Presidenten påpeker at representanten 
gikk inn på et nytt spørsmål med en annen 
problemstilling enn den det opprinnelige 
spørsmålet gjaldt, S.tid. 2477 (27.1.93). 

4. Presidenten gir en spørger anledning til å 
begrunne en påstand fra ms att overfor pre
sidenten om at det statsministeren har 
svart ikke medfører riktighet, S.tid. 2764 
(17.2.93). 

5. Presidenten ber om at svarer og spørrer 
passer tiden så de er til stede når turen 
kommer til dem, S.tid. 2953-2954 (17 .3.93). 

6. Presidenten opplyser at dersom finansmi
nisteren ikke kommer innen 30 sekunder, 
vil det ikke bli avgitt noe svar, da rekkeføl
gen for spørsmålene allerede er vedtatt, 
S.tid. 3436 (28.4.93). 

Taletid: 
l. Debatt om fordeling av replikkene etter 

forholdstallsprinsippet i EØS-debatten, 
S.tid. 274-276 (16.10.92). 

2. Presidenten åpner for at de parlamentaris
ke lederne i EØS-debatten kan ta ordet så 
mange ganger som de synes det er behov 
for det, S.tid. 335-336 (16.10.92). 

3. Presidenten minner om at replikken skal 
ha tilknytning til vedkommendes innlegg, 
S.tid. 414 (19.10.92). 

4. Presidenten minner om at man bør holde 
seg innenfor den tildelte taletid, S.tid. 446 
(20.10.92). 

5. Presidenten fraviker tildeling av replik
ker etter forholdstallsprinsippet, og tilde
ler replikk etter statistikk for antall replik
ker, S.tid. 477 (20.10.92). 

6. Presidenten viser til § 37 for begrensning 
av replikkordskitet, S.tid. 730 (29.10.92). 

7. Det åpnes adgang for at en taler fra hver 
partigruppe kan ha ordet mer enn to gan
ger i finansdebatten, S.tid. 937 (3.11.92). 
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8. Presidenten bemerker at replikken skal ha 
tilknytning til vedkommendes innlegg og 
ikke omtale av en annen talers innlegg, 
S.tid. 1377 (20.11.92). 

9. Oppklaring av en misforståelse mellom 
presidenten og en taler, etter at denne har 
begynt innlegget sitt under et replikkord
skifte, S.tid. 1391 (20.11.92). 

10. Presidenten er noe i villrede om antall til
latte innlegg i en debatt hvor to budsjetter 
er til behandling, men mener at man må 
tillate en tillempning av regelverket, S.tid. 
1916 (3.12.92). 

11. Debatt om adgang til replikkordskifte i 
sak om forhåndsinnkreving av bompenger 
til Hardangerbrua, S.tid. 2119-2120 
(10.12.92). 

12. Debatt om adgang til replikkordskifte et
ter 3-minutters innlegg. Presidenten ber 
om at saken bringes inn for Stortingets 
presidentskap til en nærmere fortolkning, 
S.tid. 2661, 2662-2663 (9.2.93). 

13. Presidenten begrenser taletiden i en inter
pellasjonsdebatt for å kunne etterleve reg
lementsmessige tid, S.tid. 2736 (11.2.93), 
27 46 (16.2.93). 

14. Presidenten gjør oppmerksom på at det i 
en interpellasjonsdebatt ikke er anledning 
til replikk, og at reglementet kun tillater 
oppklaring av åpenbare misforståelser 
S.tid. 3018 (18.3.93). 

15. En representant beklager at det ikke blir 
åpnet for replikkadgang i debatten om 
Samlet Plan og Verneplan for vassdrag, 
S.tid. 3203 (1.4.93). 

16. Presidenten imøtekommer anmodning 
om at taletiden ikke løper før saksordfører 
har kommet med rettelser til innstillingen 
S.tid. 3203 (1.4.93). 

l 7. Presidenten opplyser at det er adgang til å 
ha ordet bare to ganger i et replikkordskif
te, O.tid. 567 (20.4.93), 

18. Taletiden fordeles med inntil 10 minutter 
på hver gruppe, O.tid. 579 (26.4.93), S.tid. 
3498, 3503 (29.4.93), S.tid. 3681 (11.5.93). 

19. Debatt om forslag til ordning og fordeling 
av taletid i debatt om justeringer i EØS
avtalen, S.tid. 3462-3464 (29.4.93). 

20. Presidenten gjør i tilknytning til et replik
kordskifte oppmerksom på at replikker og 
svar skal holdes innenfor en ramme på to 
minutter, S.tid. 3648 (11.5.93). 

21. Presidenten ber, etter gjentatte klubbin
ger, representanten holde seg innenfor ta
letiden, selv om hun har stor sans for enga
sjementet, S.tid. 3667 (11.5.93). 

22. Presidenten innvilger miljøvernministe
ren ytterligere 3 minutter taletid, slik at 
han skal slippe en ekstra tur opp på taler
stolen med sitt vonde bein, S.tid. 3787 
(13.5.93). 

23. Jo Benkow (fra salen) gjør presidenten 
oppmerksom på at reglementet ikke har 
regler om begrensning av taletid i Lagtin
get, L.tid. 70 (3.6.93). 

24. Debattopplegg for handelsministerens re
degjørelse om status i medlemskapsfor
handlingene med EF og votering over for
slag om 3-minuttersinnlegg, S.tid. 4503-
4504 (15.6.93). 

25. Presidenten oppfordrer på bakgrunn av at 
det fra komiteens side er lagt opp til «fri 
flyt>> av talere, om å holde poengterte, kor
te og gode innlegg. Presidenten begrenser 
deretter taletiden til 3 minutter, S.tid. 
4613, 4616 (16.6.93). 

26. Presidenten gjør rede for ordningen av re
plikkrundene på bakgrunn av de politiske 
maktforholdene, S.tid. 4664 (16.6.93). 

27. Presidenten påpeker at dette ikke er da
gen for nøling og ber representantene set
te seg, da man etter presidentens beregnin
ger ikke vil være ferdig med møtet før kl. 
tre i natt, S.tid. 4838 (18.6.93). 

28. Presidenten opplyser at hvis man viser en 
viss tilbakeholdenhet ved treminutter
sinnleggene, kan det tenkes at møtet kan 
avsluttes før kl. tre i natt, S. tid. 4868 
(18.6.93). 

Votering: 
l. Debatt om voteringsrekkefølge over for

slag i hovedflyplassaken, S.tid. 119-122 
(8.10.92). 

2. Da EØS-avtalen behandles i henhold til 
§ 93 i Grunnloven, voteres det ved navne
opprop, S.tid. 340 (16.10.92). 

3. Debatt om et mindretall i salen kan trekke 
en flertallsinnstilling fra en komite. Da 
presidenten ikke finner rettledning i for
retningsordenen, blir punktet i innstillin
gen vedlagt protokollen, S. tid. 943-944 
(3.11.92). 

4. Presidenten sier seg enig i at det er rasjo
nelt at stemmeforklaringer under en sak 
også gjelder de etterfølgende uten at det er 
nødvendig med gjentakelser, L.tid. 5-6 
(16.11.92). 

5. Uklarhet om et forslag gjelder fjerning av 
en stilling som utredningsleder eller am
bassaderåd, S.tid. 1656-1657 (26.11.92). 

6. Etter flere feilvoteringer, understreker 
presidenten at det er stemmeplikt og ber 
representantene være oppmerksomme 
under avstemningene, S.tid. 1775-1776 
(30 .11.92). 

7. Da det fremkommer varierende stemme
tall ber presidenten om at samtlige skjer
per seg, S.tid. 1831 (1.12.92). 

8. Debatt om utfallet av en votering hvor et 
forslag etter presidentens mening, uventet 
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får flertall og ny votering med san1me ut
fall, S.tid. 1924-1925 (3.12.92). 

9. Presidenten redegjør for voteringsoppleg
get for Samlet Plan og Verneplan IV for 
vassdrag, S.tid. 3251-3252 (1.4.93). 

10. Debatt om å ta forslag om vern av deler av 
Tovdalsvassdraget opp igjen, da en repre
sentant hadde unnlatt å stemme, S.tid. 
3253-3257 (1.4.93). 

11. Alternativ votering mellom forslag om 
bruk av Grunnlovens § 93 med krav om 3/4 
flertall og bruk av vanlig flertall (justering 
av EØS-avtalen), S.tid. 3496-3497 (29.4.93). 
(Jf. sak 2.) 

12. Under henvisning til § 43 og på anmod
ning fra komiteens leder anbefaler presi
denten en samlet votering over tre saker 
ved møtets slutt, S.tid. 4012 (27 .5.93). 

13. Presidenten viser fleksibilitet og lar repre
sentanter som er kommet inn under vote-

ringen i en sak kan være med å votere når 
man er over i en annen lov, O. tid. 860 
(2.6.93). 

14. Presidenten gjør oppmerksom på at repre
sentanter som kommer inn under voterin
gen ikke har adgang til å votere, S.tid. 
4174 (4.6.93). 

15. Presidenten registrerer at det ikke er til
strekkelige representanter tilstede og be
merker at en av de tilstedeværende ikke 
tilhører Odelstinget, O.tid. 1010 (4.6.93). 

16. Presidenten opplyser at det ikke er noe 
forbud mot etterskuddsbekjennelser, men 
påpeker at det ville vært en meget farlig 
presedens dersom det hadde endret vote
ringsresultatet, S.tid. 4399 (10.6.93). 

17. Presidenten er på det rene med at Stortin
get har hatt en hard arbeidsuke, men ber 
om at man skjerper seg under voteringene, 
S.tid. 4900 (18.6.93). 
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STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN 

Omfatter bl.a.: Sivilombudsmannsloven. 
Se også: BILLIGHETSERSTATNINGER, KLAGER TIL STORTINGET, STORTINGET 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg til innst.: Brev fra Stortingets ad
ministrasjon til justiskomiteen datert 
2.11.89 om sivilombudsmannens bud
sjett.) 
Budsjett-innst. S. 4, S .tid. 716-764 
(23.11.89). 
Budsjett-kap.: 

43 Stortingets ombudsmann for for
valtningen 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forlengelse av funksjonstiden for sivilom

budsmannen. 
Innst. S. 72 , S .tid. 1795 (19 .12.89). 

2. Valg av Stortingets ombudsmann for for
valtni'lgen. (Høyesterettsadvokat Arne 
Fliflet for tidsrommet 1.4.1990- 31.12 .1993.) 
Innst. S. 91, S.tid. 2398 (15.2.90). 

3. Arsmelding for 1989 fra Stortingets om
budsmann for forvaltningen (Sivilom
budsmannen). (Klager i skattesaker, be
handlingstiden i barnevernssaker.) 
Dok. 4, ref. S.tid. 2434, Innst. S . 172, S.tid. 
3600-3601 (22 .5.90). 

4. Valg av setteombudsmann for Stortingets 
ombudsmann for forvaltningen i anled
ning klage fra Boonchai K. Stensholt og 
Eivind Stensholt. 
Innst. S . 268, S.tid. 4660 (28.9.90). 

1990-91 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg: Vedlegg til innst. : Brev fra Stor
tingets Presidentskap til justiskomiteen 
datert 19.10.90 om endr. av budsjettforsla
get til Sivilombudsmannen.) 
Budsjett-innst. S . 4, S.tid. 1002-1049 
(30 .11.90). 
Budsjett-kap.: 

43 Stortingets ombudsmann for for
valtningen 

Il. Alminnelige saker: 
l. Arsmelding for 1990 fra Stortingets om

budsmann for forvaltningen (Sivilom
budsmannen). 
(Menneskerettighetsspørsmål, saksbe
handlingstiden i barnevernssaker, retts
sikkerheten for psykisk utviklingshem
mede i forbindelse med HVPU -reformen, 
informasjon om tollovgivningen.) 
Dok. 4, ref. S.tid. 2512, Innst. S . 121, S.tid. 
3082 (23.4.91). 

2. Regulering av lønningene til Høyesteretts 
medlemmer m.v. og om nedsettelse av en 
kommisjon for å vurdere lønningene til Re
gjeringens og Stortingets medlemmer. (Re
gulering av lønningene til Regjeringens 
medlemmer og til Stortingets ombuds
mann for forvaltningen.) 
(Vedlegg: l. Brev fra Den Norske Dom
merforening til Stortingets presidentskap, 
datert 4. mars 1991.2. Brev fra Den Norske 
Advokatforening til Stortingets president
skap, datert 5. mars 1991.) 
Innst. S . 194, S.tid. 4138-4143 (17 .6.91). 

(l forslag- ikke bifalt.) 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag for Inger Lise Gjørv og Tora Aas

land Houg om endring i lov av 22 . juni 
1962 om Stortingets ombudsmann for for
valtningen (valg av setteombudsmann ved 
inhabilitet). 
Dok. 8:10, ref. O. tid. 122, Innst. O. 18, O. tid. 
219-220 (7 .2.91), Besl. O. 26, L. tid. 13 
(21.2.91). 
Lov av 6. september 1991. 
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1991-92 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 749-789 
(15.11.91). 
Budsjett-kap.: 

43 Stortingets ombudsmann for for
valtningen 

11. Alminnelige saker: 
l. Arsmelding for 1991 fra Stortingets om

budsmann for forvaltningen (Sivilom
budsmannen). (Arbeidsforholdene ved so
sialkontorene, trusler i barnevernssaker, 
saksbehandlingstiden i Trygderetten, kla
ger i bygge- og reguleringssaker.) 
(Vedlegg: l. Lov om Stortingets ombuds
mann for forvaltningen. 2. Instruks for 

Stortingets ombudsmann for forvaltnin
gen. 3. Brosjyre med orientering om Sivi
lombudsmannens oppgaver og virksom
het.) 
Dok. 4, ref. S.tid. 2745, Innst. S. 196, S.tid. 
4330 (18.6 .92). 

2. Forslag fra Johs. Andenæs, vedtatt til 
fremsettelse av Jo Benkow, til ny§ 75 bok
stav 1 i Grunnloven. (Grunnlovsfesting av 
ordningen med Stortingets ombudsmann 
for forvaltningen .) 
Ref. S .tid. 4539 (30.9.92). 
(Jf. Dok. 12, forslag 9.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om 

Landbruksdepartementets lovanvendelse 
i forbindelse med praktisering av husdyr
konsesjonsloven, S.tid. 365 (30.10.91). 

1992-93 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet og Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 4, S .tid. 1073-1117 
(13.11 .92). 
Budsjett-kap.: 

43 Stortingets ombudsmann for for
valtningen 

U. Alminnelige saker: 
l.Arsmelding for 1992 fra Stortingets om

budsmann for forvaltningen (Sivilom
budsmannen). 
Dok. 4, ref. S .tid. 2951, lnnst. S . 176, S .tid. 
3945 (24 .5.93). 
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STORTINGSREPRESENTANTER 

Se også: POLITISKE PARTIER, STORTINGET, STORTINGETS ADMINISTRASJON, STOR
TINGETS FORRETNINGSORDEN, VALG 

1989-90 
n. Alminnelige saker: 

l. Fortegnelse over valgte representanter og 
vararepresentanter for stortingsperioden 
1989/90-1992/93. S.tid. 1-9. 

2. Fullmaktene. 
(Vedlegg: l. Innstilling frå den førebuande 
fullmaktskomiteen, oppnemnd av Det 
133. ordentlege Stortinget, om fullmakte
ne for stortingsrepresentantane og varare
presentantane på Det 134., 135., 136. og 
137. ordentlege Stortinget. 2. Fylkesvis 
oversikt med røystetala for partia og man
datfordelinga. 3. Sammendrag av riks
valgstyrets oppgjør. 4. Valgte representan
ter og vararepresentanter fylkesvis. 5. Av
gitte og forkastede forhåndsstemmegiv
ninger ved stortingsvalget 1989. Sammen
drag. Forkastede stemmer.) 
Ref. S.tid.ll, Innst. S. l, S.tid. 12-18 
(9.10.89). 

3. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Hans Frette. 
S.tid. :>1 (19.10.89). 

4. Sammensetningen av Stortingets faste ko
miteer. 
S. 3, ref. S.tid. 71 (23.10.89) og vedlagt pro
tokollen. 

5. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Reidar Bruu. 
S.tid. 299 (7 .11.89). 

6. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Nordisk Råd. 
lnnst. S. 11, S.tid. 300 (7.11.89). 

7. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Europarådets parlamentariske forsam
ling. 
Innst. S. 17, S.tid. 300-301 (7 .11.89). 

8. Endring i de faste komiteers sammenset
ning. 
S. 18, ref. S.tid. 344 (8.11.89) og vedlagt pro
tokollen. 

9. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Den nordatlantiske forsamling. 
Innst. S. 25, S.tid. 653 (21.11.89). 

10. Valg av fire medlemmer med personlige 

varamedlemmer av administrasjonsstyret 
i Stortinget. 
Innst. S. 26, S.tid. 653-654 (21.11.89). 

11. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til styret for pensjonsordningen for stor
tingsrepresentanter. 
Innst. S. 27, S.tid. 654 (21.11.89). 

12. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
av Den norske parlamentarikerdelegasjon 
til EFTA. 
Innst. S. 33, S.tid. 767 (24.11.89). 

13. Minnetale over stortingsrepresentant 
Gunn Vigdis Olsen- Hagen. 
S.tid. 1949 (4.1.90). 

14. Valg av nytt varamedlem til valgkomiteen. 
S.tid. 2103 (23.1.90). 

15. Suppleringsvalg til Nordisk Råd. 
Innst. S. 80, S.tid. 2103 (23.1.90). 

16. Endringer i de faste komiteers sammenset
ning. 
S. 81, ref. S.tid. 2136 (23.1.90). 

17. Nytt valgoppgjør for Nord-Trøndelag fyl
ke. (Ytterligere en vararepresentant for 
Senterpartiet.) 
Ref. S.tid. 2471, Innst. S. 108, S.tid. 2610 
(15.3.90). 
(Jf. sak 20.) 

18. Minnetale over tidligere stortingspresi
dent Alv Kjøs. 
S.tid. 3019 (19.4.90). 

19. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Borghild Bondevik Haga 
S.tid. 3063 (23.4.90). 

20. Godkjenning av fullmakta for ytterlegare 
ein vararepresentant for Nord-Trøndelag 
fylke. 
Innst. S. 161, S .tid. 3448 (14.5.90). 
(Jf. sak 17 .) 

21. Årsmelding fra styret for Pensjonsordnin
gen for stortingsrepresentanter for bud
sjettåret 1989. 
Dok. 13, ref. S.tid. 2924, Innst. S. 182, S.tid. 
3665 (29.5.90). 

22. Brev fra Statsministerens kontor datert 29. 
juni 1990 om utnevnelse av statssekretær. 
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(Utnevnelse av stortingsrepresentant John 
G. Bemander.) 
S.tid. 4547 (24.9.90). 

23. Forslag fra Erik Solheim og Lisbeth Ho
land om etterlønn for statsråder og stor
tingsrepresentanter. 

Dok. 8:33, ref. S.tid. 2637, Innst. S. 267 (ik
ke-beh.), S .tid. 4616 (25.9 .90). 

24. Minnetaler over tidligere stortingsrepre
sentanter Rolf Stranger, Olav Benum, Egil 
Aarvik og Inger Koppernæs. 
S.tid. 4614-4615 (25.9.90). 

1990-91 
Il. Alminnelige saker: 

l. Endringer i de faste komiteers sammenset
ning og om suppleringsvalg til Nordisk 
Råd. 
Innst. S . 4, S .tid. 186 (16.10.90). 

2. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Nordisk Råd. 
Innst. S. 11, S.tid. 409-410 (22.10 .90). 

3. Suppleringsvalg til Nordisk Råd. 
lnnst. S. 16, S.tid. 481-482 (8 .11.90). 

4. Suppleringsvalg til Europarådets parla
mentariske forsamling og til Den norske 
parlamentarikerdelegasjon til EFTA. 
Innst. S. 19, S.tid. 669 (16.11.90). 

5. Suppleringsvalg til administrasjonsstyret 
i Stortinget. 
Innst. S . 20 , S.tid. 669-670 (16.11.90). 

6. Minnetaler over stortingsrepresentant 
Harry Magnus Jensen og tidligere stor
tingsrepresentant Kåre Rønning. 
S.tid. 2003 (9.1.90). 

7. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Torgeir Andersen. 
S.tid. 2373 (14.2.91). 

8. Valg av av nytt medlem til valgkomiteen 
etter Harry Jensen. 
S.tid. 2544 (22.2.91). 

9. Årsmelding fra styret for Pensjonsordnin
gen for stortingsrepresentanter for bud
sjettåret 1990. 
Dok. 9, ref. S .tid. 3083, Innst. S. 131, S.tid. 
3249 (7 .5.91). 

10. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Jens Haugland . 
S.tid. 3255 (8 .5.91). 

11. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Anders Sæterøy . 
S.tid. 4085 (14.6.91). 

12. Regulering av lønningene til Høyesteretts 
medlemmer m.v. og om nedsettelse av en 
kommisjon for å vurdere lønningene til Re
gjeringens og Stortingets medlemmer. (Re
gulering av lønningene til Regjeringens 
medlemmer og til Stortingets ombuds
mann for forvaltningen.) 
(Vedlegg: l. Brev fra Den Norske Dom
merforening til Stortingets presidentskap, 
datert 4. mars 1991.2. Brev fra Den Norske 
Advokatforening til Stortingets president
skap, datert 5. mars 1991.) 
Innst. S . 194, S.tid. 4138-4143 (17 .6.91). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

13. Forslag fra Erik Solheim og Lisbeth Ho
land om etterlønn for statsråder og stor
tingsrepresentanter. 
Dok. 8:33 (1989-90) , ref. S.tid. 2637 (1989-
90), Innst. S. 217 (ikke-beh.), S .tid. 4143 
(17 .6 .91). 

14. Minnetaler over tidligere stortingsrepre
sentanter Per Almaas, Lars Tangvik, Ola 
Langset, Alf Martin Bjørnø, Astrid Mur
berg Martinsen og Age Ramberg. 
S.tid. 4587-4588 (30.9.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Tora Aasland Houg om lov om 

endring i lov av 30. juni 1954 om godtgjø
relse til stortingsrepresentanter (utgifter til 
legehjelp og medisiner.) 
Dok. 8:2, ref. O.tid. 86, Innst. O. 12, O.tid. 
168 (14.12 .90), Besl. O. 11, L .tid. 10 
(20.12 .90). 
Lov av 21. desember 1990. 
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1991-92 
n. Alminnelige saker: 

l . Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Håkon Johnsen. 
S.tid. 306 (22.10.91). 

2. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Nordisk Råd. 
Innst. S. 7, S.tid. 358-359 (29.10.91). 

3. Suppleringsvalg til Den norske parlamen
tarikerdelegasjon til EFTA. 
Innst. S. 72, S.tid. 1877-1878 (17.12.91). 

4. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Trond Hegna. 
S.tid. 2188 (28.1.91). 

5. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Odd Vattekar. 
S.tid. 2702 (26.2.92). 

6. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Erling Wikborg. 
S.tid. 3293 (10.4.92). 

7. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Egil Endresen. 
S.tid. 3682 (19.5.92). 

8. Årsmelding fra styret for Pensjonsordnin-

gen for stortingsrepresentanter for bud
sjettet 1991. 
Dok. 9, ref. S.tid. 3180, Innst. S. 148, S.tid. 
3682 (19.5.92). 

9. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentanter Einar Magnus Stavang, Inga 
Lovise Tusvik og Ola Johan Gjengedal. 
S.tid. 3765 (26.5.92). 

10. Forslag fra Erik Solheim og Lisbeth Ho
land om etterlønn for statsråder og stor
tingsrepresentanter. 
Dok. 8:33 (1989-90), ref. S.tid. 2637 (1989-
90), og ikke behandlet av dette Storting. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Terje Nyberget om hvorvidt 

Overvåkingspolitiet har handlet klandre
verdig i forbindelse med Kosmo-saken, 
S.tid. 2207-2208 (29.1.92). 

2. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om «Kosmo
saken>> og sikring av Oslo politikammers 
rutiner for behandling av fortrolige opp
lysninger, S .tid. 2291.-2292 (5.2.92). 

1992-93 
O. Alminnelige saker: 

l. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentanter Berge Helle Kringlebotn og Er
ling Helmer Petersen. 
S.tid. 24 (6.10.92). 

2. Suppleringsvalg til Den Nordatlantiske 
Forsamling. 
Innst. S. 16, S.tid. 543 (22.10.92). 

3. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Aslak Versto. 
S.tid. 1721 (30 .11.92). 

4. Minnetale over tidligere lagtingspresident 
Margit Tøsdal. 
S.tid. 2393 (14.1.93). 

5. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Nils Kristen Jacobsen. 
S.tid. 2549 (2.2.93). 

6. Suppleringsvalg av et varamedlem til sty
ret for pensjonsordningen for stortingsre
presentanter. 
lnnst. S. 103, S.tid. 2832 (23.2.93). 

7. Opprettelse av en parlamentarikerfor
samling til Konferansen om sikkerhet og 
samarbeid i Europa (KSSE). lnnst. S . 107, 
S.tid. 2971-2972 (18 .3.93). 

8. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Thorstein Treholt. 
S .tid. 3100 (30.3.93). 

9. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Per Sonerud. 
S.tid. 3334 (22 .4.93). 

10. Minnetale over tidlig~re stortingsrepre
sentant Per Mellesmo. 
S.tid. 3745 (13.5.93). 

11. Lønninger m.v. for stortingsrepresentan
ter og Regjeringens medlemmer. 
Innst. S. 190, S.tid. 4139-4141 (4.6.93). 
(Jf. neste sak.) 

12. Forslag fra Erik Solheim og Lisbeth Ho
land om etterlønn for statsråder og stor
tingsrepresentanter. 
Dok. 8:33 (1989-90), ref. S.tid. 2637 (1989-
90), Innst. S. 190, S.tid. 4139-4141 (4.6.93). 

13. Finn Thoresen meddeler at han finner det 
lite hensiktsmessig å bidra til debatten 
pga. avslag om å bli registrert som repre
sentant for et nytt parti. 
S.tid. 4489 (14.6 .93). 

15. Årsmelding fra styret for Pensjonsordnin
gen for stortingsrepresentanter for bud
sjettåret 1992. 
Dok. 9, ref. S.tid. 4227, Innst. S. 217, S.tid. 
4501 (14.6.93). 
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STRAFFELOVGIVNING 

Omfatter bl.a.: Dødsstraff, forbrytelser, pornografi, straffeloven, straffelovens ikrafttredelseslov, 
strafferegistreringslaven, straffetiltak, straffeutmåling, tvangsarbeidsloven, ungdomskriminali
tet. 
Se også: DOMSTOLER, FENGSLER, KRIMINALOMSORG, POLITI OG PÅTALEMYNDIG
HET, RETTSVESEN, SIVILLOVGIVNING 

1989-90 
Il. Alminnelige saker: 

l. Interp. fra Tora Aasland Houg om å be
grense innflytelsen av voldsporno gjen
nom blader og vold og øke respekten for 
menneskeverdet. 
S.tid. 2619-2637 (15.3.90). 
(2 forslag henholdsvis fra Tora Aasland 
Houg og fra Gunnar Prestegaard, Aud-In
ger Aure og Leiv Blakset pva. KrF og Sp 
-begge sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om initiativ 

til å forlenge foreldelsesfristen i incestsa
ker, S.tid. 334-336 (8.11.89). 

2. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om størrelsen 
på bøter for ungdom som aksjonerte mot ri
ving av skinnegang på Kragerø- banen, 
S.tid. 364-365 (15.11.89). 

3. Sp.spm. fra Olav Akselsen om folks retts
vern etter angrep frå hund, S.tid. 1668 
(13.12.89). 

4. Sp.spm. fra Edvard Grimstad, framsatt av 
Ka ri I. Botterud om å hindre kjøp og leie 
av ulovlige utenlandske voldsvideofilmer 
via postordrefirmaer, S.tid. 2054-2055 
(10.1.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeloven m.v. (samfunns

tjeneste). 
Ot.prp. 72, ref. O. tid. 231, Innst. O. 73 (ikke
beh.), O. tid. 403 (11.6.90). 

2. Lov om megling i konfliktråd og om end
ringer i straffeloven m.m. (Hemmelig opp
tak av samtale og offentlig gjengivelse; 
fjernsynsovervåkning; uforsiktig omgang 
med skytevåpen; ulovlig innførsel, pro
duksjon og omsetning av alkohol; falsk ut
rykningsmelding; skyldkravet ved heleri 
m.m.). 
Ot.prp. 56, ref. O. tid. 141, Innst. O. 72 (ikke
beh.), O. tid. 405 (11.6.90). 

1990-91 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Vidar Kleppe og Jan Simonsen 

om å utvise utenlandske statsborgere som 
bryter norsk lov. 
Dok. 8:51 (1989-90), ref. S.tid. 65, Innst. S. 
80, S.tid. 2321-2338 (12.2.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

2. Samtykke til ratifikasjon av den andre til
leggsprotokoll om avskaffelse av døds
straff til Den Internasjonale Konvensjon 
av 16. desember 1966 om sivile og politiske 
rettigheter. 
(Vedlegg: Den engelske tekst til protokol
len med oversettelse til norsk. 19 vedlegg 

trykt i innst. med uttalelser til saken. Inn
tatt i innst. uttalelser fra justiskomiteen og 
forsvarskomiteen.) 
St.prp. 37, ref. S.tid. 1571, Innst. S. 233, 
S.tid. 4333-4361 (19.6.91). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Geir-Ketil Hansen om initia

tiv til forbud mot import til Norge av lære
bøker i hvordan man kan begå drap, S.tid. 
223-224 (17 .10.90). 

2. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om vurdering 
av foreldelsesfristen for incestsaker og er-
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statningsbeløp for voldsofre, S.tid. 537 
(14.11.90). 

3. Sp.spm. fra Reidar Johansen om benåd
ning av Alta- demonstranter som ikke har 
betalt sine bøter, S.tid. 2015- 2016 (9.1.91). 

IV. Lovsaker: 
L Endringer i midlertidig lov l 7. desember 

1976 nr. 99 om adgang til telefonkontroll 
ved etterforskning av overtredelser av 
narkotikalovgivningen. (Telefonavlyt
tingsloven) 
Ot.prp. 13, ref. O.tid. 122, lnnst. O. 15, O.tid. 
164-168 (14.12 .90), Besl. O. 10, L.tid. 10 
(20.12.90). 
Lov av 21. desember 1990. 

2. Endringer i straffeloven m.v. (samfunns
tjeneste). 
Ot.prp. 72 (1989-90), ref. O.tid. 231 (1989-
90), Innst. O. 22, O.tid. 232-241 (12.2.91), 
Besl. O. 29, L.tid. 13 (21.2.91). 
Lov av 15. mars 1991. 
(2 forslag i Odelstinget- ingen bifalt.) 

3. Lov om megling i konfliktråd og om end
ringer i straffeloven m .m. (Hemmelig opp-

tak av samtale og offentlig gjengivelse; 
fjernsynsovervåkning; uforsiktig omgang 
med skytevåpen; ulovlig innførsel, pro
duksjon og omsetning av alkohol; falsk ut
rykningsmelding; skyldkravet ved heleri 
m.m.). 
Ot.prp. 56 (1989-90), ref. O.tid. 141 (1989-
90), Innst. O. 25, O.tid. 242-261 (14.2.91), 
Besl. O. 30, L. tid. 13-14 (21.2.91). Lov av 15. 
mars 1991. 
(2 forslag, henholdsvis i Odelstinget og i 
Lagtinget om forbud mot offentlig gjengi
velse av hemmelig opptak - ikke bifalt. 
Justiskomiteens innstilling om en vurde
ring av forbud mot hemmelig opptak bi
falt ved behandling i Stortinget.) 
(Jf. PERSONVERN Il, sak l.) 

4. Lov om endringer i straffeloven m.m. 
(straffansvar for foretak). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1989: 11 Straffan
svar for foretak. Straffelovkommisjonens 
delutredning Ill. Leder Anders Bratholm.) 
Ot.prp. 27, ref. O. tid. 345, lnnst. O. 55, O. tid. 
460-465 (30.5.91), Besl. O. 58, L.tid. 24 
(6.6.91). Lov av 20. juli 1991. 

1991-92 
U. Alminnelige saker: 

l. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget 
skal be Odelstinget behandle sak vedrø
rende justisminister Kari Gjestebys muli
ge brudd på ansvarlighetsloven. 
Dok. 8:18, ref. S.tid. 2645-2646 (19.2.92). 
(Forslaget ble trukket tilbake for å fremset
tes overfor Odelstinget.) 
(Jf. IV, 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om varetekts

fengsling og straffeutmåling i saker vedrø
rende seksuelle overgrep mot barn, S.tid. 
325-327 (23.10.91). 

2. Sp.spm. fra Syver Berge, framsatt av Marit 
Tingelstad om auke av bøter for smugling 
av kjøt, S. tid. 2084-2085 (8.1.92). 

3. Sp.spm. fra Solveig Sollie om å hindre at 
ulovlige pornografiske filmer og blader 
blir importert via postordre og private 
klubber, S.tid. 2206 (29.1.92). 

4. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om behandling 
av mulige brudd på ansvarlighetsloven, 
som omhandler straffebestemmelser for 
stortingsrepresentanter og statsråders lov
brudd, S.tid. 2482-2483 (12.2 .92). 

5. Sp.spm. fra Terje Nyberget om straffeut
måling i voldssaker, S.tid. 2940-2941 
(25.3.92). 

6. Sp.spm. fra Terje Nyberget om bruk av te
lefonkontroll og telefonopptak i forbindel
se med en kidnappings- og spritsmug
lingssak. (Trukket tilbake), S.tid. 3779 
(27.5.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen om å gjøre kon

stitusjonelt ansvar gjeldende overfor jus
tisminister Kari Gjesteby for mulige 
brudd på ansvarlighetsloven. 
Dok. 8:20, ref. O.tid. 299-301 (utsatt 
28.2.92), S.tid. 303-311 (10.3.92). 
(Forslaget ble, etter debatt om og votering 
over forslag til behandlingsmåte etter § 14 
a om riksrettsforberedelse og § 28 c og d 
om refera tsaker, etter forslag fra Odels
tingspresidenten, henlagt med 76 mot 14 
stemmer.) 

2. Endringer i straffeloven og skadeserstat
ningsloven m.m. (seksuelle overgrep mot 
barn). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1991: 13 Seksuelle 
overgrep mot barn - straff og erstatning. 
Leder: Regine Ramm Bjerke.) 
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Ot.prp. 20, ref. O.tid. 143, Innst. O. 54, O. tid. 
465-481 (5 .5.92), Besl. O. 77, L. tid. 55 
(12.5.92). Lov av 22. mai 1992. 
(2 forslag i Odelstinget ikke bifalt.) 

3. Endringer i straffeprosessloven (telefonav
lytting i narkotikasaker). 
Ot.prp. 40, ref. O.tid. 298, Innst. O. 61, O. tid. 
486-520 (19 .5.92), Besl. O. 81, L.tid. 56 
(26.5.92) . Lov av 5. juni 1992. 
(5 forslag- ingen bifalt.) 

4. Endring i straffeloven (straffetiltak mot 
doping). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1990:30 Straffere
aksjoner i tilknytning til doping. Leder 
Hans Kristian Bjerke.) 
Ot.prp. 46, ref. O.tid. 422, Innst. O. 64, O.tid. 
560-566 (26.5.92), Besl. O. 87, L .tid. 59 
(11.6 .92). Lov av 19. juni 1992. 

1992-93 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Eirin Faldet om tiltak og/eller 

lovforbud mot organisasjoner med et klart 
rasistisk/nazistisk grunnsyn. 
S.tid. 2743-2759 (16.2.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Terje Nyberget om lov om en

dring i lov av 22. mai 1902 nr. lO om almin
delig borgerlig Straffelov (straffeloven). 
(Liberalisering av§ 211 om pomografi.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 19.11.92 fra 
Justis- og politidepartementet, statsråden, 
til justiskomiteen. 2. Brev av 4.9.92 fra Jus
tis- og politidepartementet til Utenriksde
partementet- vedr. spørsmål til EØS-avta
len fra KrF/Sp-om forholdet til EFs fjem
synsdirekti v.) 
Dok. 8:45 (1991-92), ref. O.tid. 1064 
(1991-92), Innst. O. 58, O.tid. 420-433 
(16 .2.93) og avvist. 
(l forslag fra Hikke bifalt.) 

) . Forslag fra Solveig Sollie, Ragnhild Que
seth Haarstad og Lisbeth Holand om ef
fektivisering av lovhåndhevelsen av forbu
det i straffelovens § 135 a om forbud mot 
rasistisk propaganda m.v., og av forbudet 
i straffelovens § 349 a mot nektelse av va
rer og tjenester på rasistisk grunnlag m.v. 

Dok. 8:14, ref. O.tid. 393, Innst. O. 73, O.tid. 
590-599 (29.4.93) og vedtatt sendt Regjerin
gen til utredning og uttalelse. 
{l forslag om avvisning ikke bifalt.) 

3. Endringer i straffeloven, lov om fullbyr
ding av nordiske dommer på straff m. v . og 
strafferegistreringsloven (samfunnstjenes
te). 
Ot.prp. 49, ref. O.tid. 491, Innst. O. 78, O.tid. 
600-602 (29.4.93), Besl. O. 92, L .tid. 58 
(4 .5.93). Lov av 4. juni 1993. 

4. Endringer i straffeloven m.v. (hvitvasking 
av utbytte fra straffbare handlinger). 
Ot.prp. 53, ref. O.tid. 491, Innst. O. 89, O.tid. 
690-694 (19.5.93), Besl. O. 104, L.tid. 63 
(25.5 .93) . Lov av 11. juni 1993. 

5. Endringer i straffeloven (generalklausul 
om miljøkriminalitet). 
Ot.prp . 92, ref. O.tid. 649, Innst. O. 121, 
O.tid. 826-829 (1.6 .93), Besl. O. 128, L .tid. 75 
(9 .6.93). Lov av 11. juni 1993. 

6. Endringer i straffeloven, straffeprosesslo
ven m.v. (overføring av påtalekompetanse, 
deldom, knivforbud m.v.) 
Ot.prp. 79, ref. O.tid. 645, Innst. O. 113, 
O.tid. 829-838 (1.6 .93), Besl. O. 129, L .tid. 75 
(9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(l forslag fra FrP og KrF i Odelstinget og i 
Lagtinget- ikke bifalt.) 
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STUDIEFINANSIERING 

Omfatter bl.a.: Statens ldnekasse for utdanning. 
Se også: HØGRE UTDANNING, LÆREMIDLER, LÆRERE, PRIVATSKOLER, UNIVERSI
TET, UTDANNING, VOKSENOPPLÆRING 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for .1990 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde-
. partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7 .12.89). 
Budsjett-kap.: 
2410 5310 Statens ldnekasse for utdanning 
(2 forslag fra Siri Frost Sterri, henholdsvis 
pva. H, KrF og Sp, og pva. H, FrP, KrF og 
Sp, bifalt.) 

n. Alminnelige saker: 
l . Endringer i bevilgninger for budsjettermi

nen 1989 på noen kapitler under Kultur
og vitenskapsdepartementet. (Kap. 2410 
og 5310 Statens lånekasse for utdanning, 
økning i utdanningsstipend, gebyrinntek
ter.) 
St.prp. 39, ref. S .tid. 967, Innst. S. 53, S.tid. 
1682- 1683 (14.12.89). 
(Jf. I, sak 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om stø

nad til stude-nter som er syke over lengre 
tid, S.tid. 2950-2951 (4.4.90) . 

2. Sp.spm. fra Olav Akselsen om at ein au
kande del av dei som tek høg are u tdan
ning kjem frå akademikarheimar, og sa
manheng med dyrare studiefinansiering, 
S.tid. 3332-3333 (2 .5.90). 

3. Sp.spm. fra Marit Nybakk om søknad fra 
Norsk Hudpleiefagskole om godkjenning 
for stønad fra Statens lånekasse, S.tid. 
3558 (16.5 .90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 26. april 1985 nr 21 om ut

danningsstøtte til elever og studenter. 
(Rentes rente på rentegjeld opparbeidet 
fra 1.1.90 på lån opptatt før 1.7.85.) 
Ot.prp. 21, ref. O.tid. 21, Innst. O. 15, O.tid. 
22 (12 .12.89), Besl. O. 4, L .tid. 4-5 (19 .12.89). 
Lov av 22. desember 1989. 
(l forslag i Lagtinget- ikke bifalt.) 

1990-91 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utdannings- og forsk 
ningsdepartementet. (Rentenedsettelse.) 
Budsjett-innst. S . 12, S .tid. 1699-1796 
(13.12.90). 
Budsjett-kap.: 
2410 531 O Statens lånekasse for utdanning 
(l forslag fra H - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

O. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgningen for visse kapit

ler under Utdannings- og forskningsde
partementet for budsjetterminen 1990. 

(Kap. 2410 og kap. 5310 Statens lånekasse 
for utdanning- vekst i antall støtteberetti
gede, rentestønad, gebyrer) 
St.prp. 29 , ref. S.tid. 1191, Innst. S. 65, 
S.tid. 1902 (19.12.90). 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kirke-, utdannings- og forskningsde
partementets forvaltning av statens inter
esser i studentsamskipnadene og Statens 
ldnekasse for utdanning i 1989. 
Ref. S.tid. 1192, Innst. S. 95, S .tid. 2672 
(12.3.91). 

3. Høgre utdanning. Fra visjon til virke. 
(Rentenedsettelse på utdanningslån og 
økt hovedfagsstipend.) 
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(Vedlegg: Arbeidsnotat fra NAVFs utred
ningsinstitutt: Framskriving av bestanden 
av personer med ulike typer høyere utdan
ning. Jf. NOU 1988:28 Med viten og vilje. 
Leder Gudmund Hemes. Vedlegg til 
innst.: Brev av 24.4.91 fra Høyres fraksjon i 
komiteen til statsråd Gudmund Hernes og 
svarbrev av 14.5.91 vedr. studiefinansierin
gen- økning av stipendandelen.) 
St.meld. 40, ref. S.tid. 3083, Innst. S . 230, 
S.tid. 4145- 4200 (18.6.91). 
(4 forslag, hvorav 2 fra SV - ikke bifalt, 2 

fra Siri Frost Sterri pva. H og FrP- hvorav 
l ikke bifalt og l sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Leiv Blakset om traktaten 

«Renta ned-aksjonen>> og ein handlings
plan for vidareutvikling av studiefinansie
ringa, S .tid. 2500-2501 (20.2.91). 

2. Sp.spm. fra Trond Jensrud om innføring 
av renter i studietiden. (Trukket tilbake), 
S.tid. 2602 (6 .3.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepa rtementet. 
(Rentenedsettelse; borteboerstipend og 
gebyrstipend.) 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1623-1717 
(5 .12.91). 
Budsjett-kap.: 
2410 5310 Statens lånekasse for utdanning 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endring av bevilgningene på diverse ka

pittel for budsjetterminen 1991 under Kir
ke, utdannings- og forskningsdepartemen
tets ansvarsområde. (Kap. 2410 og 5310 
Statens lånekasse for utdanning.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 1183, Innst. S. 54, 
S.tid. 1853-1854 (13 .12.91). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om sik

ring av økonomisk støtte til norske musikk-

studenter ved Liszt-akademiet i Ungam, 
S.tid. 1968 (18.12.91). 

2. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om tilde
ling av studielån til studenter fra det tidli
gere Øst-Europa og Sovjet, S. tid. 2478-2479 
(12 .2.92). 

3. Sp.spm. fra Jan Simonsen om midlertidig 
lånefinansiering for studier ved Rogaland 
Markedshøyskole mens søknaden om ek
samensrett er til behandling, S.tid. 3792 
(27 .5.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 26. april 1985 nr. 21 om ut

danningsstøtte til elever og studenter. (Et
tergivelse av studielån for leger i utvalgte 
kommuner utenfor Finnmark og Nord
Troms.) 
Ot.prp. 15, ref. O.tid. 143, lnnst. O. 22, O.tid. 
190-191 (13.12 .91), Besl. O. 25, L.tid. 19 
(19.12.91). Lov av 20. desember 1991. 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet . 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1842-1932 
(3.12 .92) . 
Budsjett-kap.: 
2410 5310 Statens lånekasse for utdanning 
(l forslag fra KrF og Sp om borteboersti
pend bifalt og l forslag fra komiteen til 
kap. 531 O (inkurie).) 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1992 un

der kapitler administrert av Kirke-, utdan
nings- og forskningsdepartementet . (Kap. 
2410, tilleggsbev. til utdanningsstipend og 
rentestønad.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 1072, Innst. S . 72, 
S.tid. 2194-2197 (14.12 .92) . 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om forskrif

ter til Statens Lånekasse for utdanning 
hvor det kan settes grense for lånet slik at 
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gjelda ikke blir høyere enn Lånekassen 
finner forsvarlig, S .tid. 697 (28.10.92). 

2. Sp.spm. fra Arild Hiim om å gi Statens lå
nekasse for utdanning anledning til å delta 
i frivillige gjeldsordningsopplegg, S.tid. 
2579-2580 (3 .2.93). 

3. Sp.spm. fra Jan Simonsen om lånekassefi
nansiering for studenter ved l. år av mar
kedsøkonomistudiet ved Rogaland Mar
kedshøyskole, S.tid. 2685 (10.2.93). 

4. Sp.spm. fra Ingrid I. Willoch om den all
menne rentenedgangen vil føre til at ren
ten på studielån i Statens lånekasse redu
seres snarest mulig, S.tid. 2933-2934 
(10.3 .93). 

5. Sp.spm. fra Erna Solberg om normering 

av studietiden for jusstudiet ved Universi
tetet i Oslo, som medfører studielån for et 
lengre tidsrom, S.tid. 3989-3990 (26.5.93). 

IV. Lovsaker: 
1. Endringer i lov 26. april1985 nr. 21om ut

danningsstøtte til elever og studenter. (Et
tergivelse av gjeld for visse studenter- om
legging av u-landsparagrafen, tilpasni~g 
til den nye gjeldsordningsloven, sanksJo
ner ved uriktige opplysninger.) 
Ot.prp. 14, ref. O. tid. 164, lnnst. O. 61, O. tid. 
458-461 (23.2.93), Besl. O. 75, L.tid. 36 
(10.3.93). Lov av 30. april1993. 
(l forslag i Odelstinget ikke bifalt.) 
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SVALBARD 

Se også: POLAROMRÅDER 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Svalbardbudsjettet 1990. 
(Vedlegg: Oversikt over de viktigste for
slag til direkte bevilgninger i Svalbardom
rådet for 1990 som dekkes over det ordi
nære budsjett.) 
Budsjett-innst. S. 15, S.tid. 1212-1219 
(4.12 .89). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet og Miljøverndepartementet. 

Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1219-1260 
(4.12.89). 
Budsjett-kap.: 
480 Svalbardbudsjettet 

1471 4471 Norsk Polarinstitutt 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1261-1360 
(5.12.89). 
Budsjett-kap.: 

717 3717 Helsetjenesten på Svalbard 

1990-91 
l. Budsjett-saker: 

l. Svalbardbudsjettet 1991. 
(Vedlegg: Oversikt over de viktigste for
slag til direkte bevilgninger i Svalbardom
rådet for 1991 som dekkes over det ordi
nære budsjett.) 
Budsjett-innst. S . 15, S.tid. 1193-1199 
(4.12.90) . 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S .tid. 1199-1243 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 

480 Svalbardbudsjettet 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S .tid. 1277-1356 
(6.12.90). 
Budsjett-kap.: 

717 3717 HelsetjenestenpåSvalbard 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol

ketrygden for 1990 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. (Tilleggsbev. 
til nytt sykehus i Longyearbyen.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 770 , Innst. S . 52, S.tid. 
1358- 1359 (6.12.90). 

2. Næringstiltak for Svalbard. 
(Vedlegg: l. Utkast til Næringsplan for 
Svalbard utarbeidet av konsulentfirmaet 
Barlindhaug A/S -sammendrag. 2. Over
sikt over høringsinstanser. 3. Boreaktivitet 
på Svalbard.) 
St.meld. 50, ref. S .tid. 3906 (10 .6.91), og 
vedtatt ikke behandlet av dette Storting. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingebjørg Karmhus om etab

lering av en internasjonal genbank på 
Svalbard, S.tid. 213 (17 .10.90). 

2. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om fremleg
ging av Svalbard-meldingen, S.tid. 2213-
2214 (6.2.91). 

3. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om tilfreds
stillende og kontinuerlig vaktordning i 
Svalbardsonen, S .tid. 3268 (8 .5.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av l 7. juli 1925 nr. 11 om 

Svalbard. (Hjemmel for regulering av tu
risme og annen reisevirksomhet.) 
Ot.prp. 36, ref. O.tid. 346, Innst. O. 46, O. tid. 
417 (21.5.91), Besl. O. 54, L .tid. 23 (30.5.91). 
Lov av 14. juni 1991. 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Svalbardbudsjettet 1992. 
(Vedlegg: Oversikt over de viktigste for
slag til direkte bevilgninger i Svalbardom
rådet for 1992 som dekkes over det ordi
nære budsjett.) 
Budsjett-innst. S. 15, S .tid. 1091-1095 
(25.11.91). 

2. Budsjettet for Norsk Polarinstitutt i 1992. 
Budsjett-innst. S. 3. Tillegg l, S.tid. 1091-
1096 (25.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1411 4471 Norsk Polarinstitutt 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S . 3, S .tid. 1096-1160 
(25.11.91). 
Budsjett-kap.: 

480 Svalbardbudsjettet 
4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Sosialdepartementet. 

Budsjett-innst. S. 11 , S .tid. 1459-1520 
(2.12.91). 
Budsjett-kap.: 

711 3711 Helsetjenesten pd Svalbard 

D. Alminnelige saker: 
l. Næringstiltak for Svalbard. 

(Vedlegg: l. Utkast til Næringsplan for 
Svalbard utarbeidet av konsulentfirmaet 
Barlindhaug A/S - sammendrag. 2. Over
sikt over høringsinstanser. 3. Boreaktivitet 
på Svalbard. Vedlegg til innst.: Brev av 
13.2.92 til energi- og industrikomiteen fra 
Næringsdepartementet.) 
St.meld. 50 (1990-91), ref. S .tid. 32, Innst. S. 
105, S. tid. 2724-2733 (28.2.92). 

DI. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om innskjer

ping av regelverket for fisket i vernesonen 
rundt Svalbard, S .tid. 1806-1807 (11.12.91). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Svalbardbudsjettet 1993. 
(Vedlegg: Oversikt over de viktigste for
slag til direkte utgifter på Svalbard for 
1993 som dekkes over det ordinære stats
budsjett, og de viktigste anslag over inn
tekter fra Svalbard for 1993 som inngår i 
det ordinære statsbudsjett.) 
Budsjett-innst. S . 15, S.tid. 1410-1417 
(23.11.92). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1417-1472 
(23.11.92). 
Budsjett-kap.: 

480 Svalbardbudsjettet 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1722-1780 
(30.11.92). 
Budsjett-kap.: 

738 3738 Helsetjenesten pd Svalbard 

43 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 3. juli 1992 nr. 97 om Sta

tens nærings- og distriktsutviklingsfond. 
(Virkningshjemmel for Svalbard.) 
Ot.prp. 38, ref. O.tid. 412, Innst. O. 59, O.tid. 
413 (11.2.93), Besl. O. 68, L.tid. 33 (16.2 .93). 
Lov av 12. mars 1993. 

2. Endring i lov av 24. oktober 1946 nr. 2om 
barnetrygd. (Hjemmel ior barnetrygdord
ning på Svalbard.) 
Ot.prp. 48, ref. O.tid. 491, lnnst. O. 69, O. tid. 
495 (29.3.93), Bes!. O. 81, L .tid. 38 {1.4.93). 
Lov av 30. april1993. 

3. Endringer i lov 5. juni 1987 nr. 26 om 
brannvern m.fl. (Brannvern på Svalbard.) 
Ot.prp. 69, ref. O.tid. 578, Innst. O. 104, 
O.tid. 736-737 (25.5.93), Besl. O. 114, L.tid. 
65 (3.6 .93). Lov av 11. juni 1993. 
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SVANGERSKAP 

Omfatter bl.a.: Abortloven, invitrofertilisering, kunstig inseminasjon, prøverørsbefruktning, ste
riliseringsloven, sæddonasjon. 
Se også: FAMILIE, HELSEVESEN, TRYGDER 

1989-90 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1261-1360 
(5.12.89). 
Budsjett-kap.: 

752 Til gjennomføring av lov om svan-
gerskapsavbrudd 

2650 Syke,penger 
(l forslag fra Thea Knutzen pva. H, FrP, 
KrF og Sp, bifalt.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Grete Knudsen om hvor stor 

del av svangerskapsavbruddene som· inn
vilges ut fra arvemessige forhold, S.tid. 
347-348 (15.11.89). 

2. Sp.spm. fra Jens Marcussen om tiltak for å 
forebygge bekkenløsning hos kvinner, 
S.tid. 710 (22.11.89). 

3. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om sen
tralisering av fødepasientene til sentralsy
kehusene, S.tid. 710-711 (22.11.89). 

4. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om sam
menheng mellom økt arbeidsledighet og 
høye aborttall og eventuelle abortforebyg
gende tiltak, S.tid. 2198-2199 (31.1.90). 

5. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om kon
krete tiltak for å redusere aborttallet, S.tid. 
2199-2200 (31.1.90). 

6. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om det er 
i overensstemmelse med loven at kromo
somfeil på foster gir grunnlag for abort et
ter 18. svangerskapsuke, S.tid. 2302- 2303 
(7.2.90). 

7. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om utbe
taling av bevilgede midler til AAN-konto
rene, S.tid. 3190 (25.4.90). 

8. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om utan
riksministerens deltaking på den interna
sjonale antiabort-kongressen i Oslo, S.tid. 
3535-3536 (16.5.90). 

9. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om den lave 
medisinske standard ved landets fødeav
delinger, S.tid. 3540-3541 (16.5.90). 

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

ketrygd og i visse andre lover. (Utvidelse 
av svangerskapspermisjon fra 24 til 28 
uker.) 
Ot.prp. 19, ref. O.tid. 5, Innst. O. 7, O.tid. 9-
21 (5.12.89), Besl. O. 3, L.tid. 3 (12.12.89). 
Lov av 15. desember 1989. 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1277-1356 
(6.12.90). 
Budsjett-kap.: 

752 Til gjennomføring av lov om svan
gerskapsavbrudd 

2650 Sykepenger 
(l forslag fra H, FrP, KrF og Sp, bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Svein Alsaker om å skjerpe 

grensene for å innvilge svangerskapsav
brudd etter 18. svangerskapsuke, S. tid. 
67-68 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Odd Holten om statlig støtte til 
abortinformasjonsfilmen «Levende live» 
for bruk i skoleverket, S .tid. 3379-3380 
(15.5 .91). 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 11, S.tid. 1459-1520 
(2 .12.91). 
Budsjett-kap.: 

752 Til gjennomføring av lov om svan
gerskapsavbrudd 

777 Handlingsprogram for redusert 
spedbarnsdødelighet 

2650 Sykepenger 
(Jf. IV, sak 1.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra John Alvheim pva. FrP over

sendt fra Odelstinget 2. desember 1991: 
«Stortinget ber Regjeringen fremme for
slag til endring av folketrygdlovens § 3-21 
slik at fødselspenger til yrkesaktive settes 
lik 25 uker med 100 pst. dekning, og slik at 
2 uker tas ut før fødselen finner sted. Om
sorgspenger ved adopsjon settes lik 25 
uker med 100 pst. dekning.)) 
S.tid. 1831-1832 (12 .12.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. IV, sak 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ashild Hauan om refusjon av 

reise- og oppholdsutgifter til behandling 
av bekkenløsning, S .tid. 2948 (25.3.92). 

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

ketrygd og i visse andre lover. (Utvidelse 
av stønadsperioden for fødselpenger.) 
Ot.prp. 5, ref. O.tid. 26, Innst. O. 15, O.tid. 
145-154 (2.12.91), Besl. O. 14, L.tid. 13-15 
(12.12.91), Besl. L . 2, O.tid. 192 (16.12 .91), 
Besl. O. 26, ref. L.tid. 18 (19 .12.91). Lov av 
20. desember 1991. 
(l forslag fra John Alvheim pva. FrP sendt 
Stortinget - se Il, sak l . Oppretting av tek
nisk feil- lagtingsanmerkning.) 
(Jf. I, sak 1.) 

2. Forslag fra Kjell Magne Bondevik, Kåre 
Gjønnes, Borghild Røyseland og Solveig 
Sollie om lov om vern av ufødt liv . 
Dok. 8:57 , ref. O.tid. 3, Innst. O. 41, O.tid. 
314-338 
(17 .3.92). 
(Forslaget ble ikke bifalt. l forslag fra Tove 
Kari Viken pva. Sp om at forslaget skulle 
vedlegges protokollen ble ikke bifalt.) 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S .tid. 957-1013 
(4.11.92). 
Budsjett-kap.: 
2530 Fødselspenger og adopsjonspenger 
(Jf. IV, 1.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 11, S .tid. 1722-1780 
(30.11.92). 
Budsjett-kap.: 

717 Til gjennomføring av lov om svan
gerskapsavbrudd 

718 Handlingsprogram for redusert 
spedbarnsdødelighet 

2650 Sykepenger 
(l forslag fra H 1 FrP, KrF og Sp om økt til
skudd til AAN-kontorene bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Mennesker og bioteknologi. (Kunstig be

fruktning, forbud mot eggdonasjon, an
onymitetsprinsippet ved sæddonasjon, 
forskning på befruktede egg og fostre, fos
terdiagnostikk, genetisk testing etter fød
selen og personvern, genterapi, kryssing 
av artsgrenser, patentering av menneske
lig materiale, Bioteknologinemndas man
dat.) 
(Vedlegg: l. Viktige ord og utrykk. 2. Sam
mendrag av høringsuttalelser. Særskilt 
vedlegg: NOU 1991: 6 Mennesker og bio
teknologi. (Etikkutvalgets innstilling.) Le
der Julie Skjæraasen.) 
St.meld. 25, ref. S .tid. 2970, Innst. S. 214, 
S.tid. 4346- 4387 (10.6 .93). 
(15 forslag, hvorav l fra Magnar Sortåsløk
ken pva. SV, KrF og Sp sendt Regjeringen 
- se REGJERINGEN OVERSENDT I. 
Resten ikke bifalt.) 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om et lov

forbud mot at en kan «bestille» barn av et 
bestemt kjønn, S.tid. 2694-2695 (10.2.93). 

2. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om tildelings
kriteriene ved bevilgninger til nyfødtom
sorgen i Rogaland, S .tid. 2965- 2966 
(17.3.93). 

3. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om lovlig
heten av behandling med vevceller fra 
aborterte fostre, ved Regionsykehuset i 
Trondheim, S.tid. 3446-3447 (28.4.93). 

4. Sp.spm. fra Kari Helliesen om bekkenløs
ning som grunnlag for sykemelding og 
nødvendige tekniske hjelpemidler, S. tid. 
3996-3997 (26.5 .93). 

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

ketrygd og i visse andre lover. (Utvidelse 
av stønadsperioden ved fødsel og adop
sjon.) 
Ot.prp. 13, ref. O.tid. 164, Innst. O. 34, O. tid. 
264-272 (4.12.92), Besl. O. 34, L.tid. 15-16 
(8.12 .92). Lov av 22. januar 1993. 
(13 forslag i Odelstinget, hvorav 3 fra A og 
SV med støtte fra Sp bifalt. 2 forslag i Lag
tinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 1.) 
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SYKDOMMER 

Omfatter bl.a.: AIDS, behandlingsreiser, Kreftregisteret, pasienter, pasientombud, sykepleie, tu
berkuloseloven. 
Se også: FOLKEHELSE, HELSEVESEN, SYKEHUS 

1989-90 
l . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S .tid. 1261-1360 
(5.12 .89). 
Budsjett-kap.: 

723 Forpleining, kontroll og tilsyn med 
psykiatriske pasienter 

757 3757 Kreftregisteret 
2. Forlengelse av ordningen med behand

lingsreiser til utlandet. (For voksne pasi
enter med revmatiske sykdommer og pso
riasis og barn med astma/allergi og kronis
ke lungesykdommer i Igalo, Jugoslavia og 
Lanzarote, Spania.) 
St. prp. l. Tillegg 9, ref. S .tid. 967, Budsjett
innst. S. 11. Tillegg l, S.tid. 1261-1360 
(5.12 .89). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Laila Kaland om tiltak for å 

redusere belastningssjukdomar, S.tid. 324-
325 (8.11.89). 

2. Sp.spm. fra Grete Knudsen om hvor stor 
del av svangerskapsavbruddene som inn
vilges ut fra arvemessige forhold, S.tid. 
347-348 (15.11.89). 

3. Sp.spm. fra Gunnar Prestegård om under
visning i kristen etikk som holdningsska
pende virkemiddel mot spredning av 
AIDS, S .tid. 355-356 (15.11.89). 

4. Sp.spm. fra Olav Akselsen om tiltak for å 
redusera skadeverknadene etter djupvass
dykk, S.tid. 972-973 (29.11.89). 

5. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om tiltak 
for AIDS-syke narkomane som skrives ut 
fra behandlingsavdelinger, S.tid. 976-977 
(29 .11.89). 

6. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om infor
masjonsavisen <<Ting skjer» som hjelpe
middel i skolen i kampen mot HIV/AIDS
trusselen, S.tid. 1648-1649 (13.12.89). 

7. Sp.spn1. fra Per Sævik om meir balansert 
informasjon om HIV/AIDS i NRK enn det 
som vart \.ist i ungdomsprogrammet 
«VVP», S .tid. 2044-2045 (10.1.90). 

8. Sp.spm. fra Trond Jensrud om behand
lingskollektivet <<Veiviseren» som er nektet 
bruk av kommunal svø'mmehall på Kar
møy på grunn av frykt for HIV-smitte, 
S.tid. 2201 (31.1.90). 

9. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om Sen
tralsykehuset i Sogn og Fjordane som av
krever ortopediske pasienter underskrevet 
risikoerklæring før innleggelse grunnet fa
re for infeksjon under operasjon, S.tid. 
2300-2301 (7 .2.90). 

10. Sp.spm. fra Eirin Faldet om å sikre pasi
enter erstatningsvern mot skader og feilbe
handling på sykehus, S .tid. 2301-2302 
(7.2 .90). 

11. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om pro
test mot USAs vedtak om at HIV-positive 
skal kunne nektes innreise i landet, S. tid. 
2936-2937 (4.4.90). 
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1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S .tid. 1277-1356 
(6.12.90). 
Budsjett-kap.: 

723 Forpleining, kontroll og tilsyn med 
psykiatriske pasienter 

757 3757 Kreftregisteret 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eirin Faldet om oppfølging av 

arbeidet med vurdering av behandling og 

forebygging av anorexia nervosa og buli
mia nervosa, S.tid. 432-433 (24.10.90). 

2. Sp.spm. fra Magnar Sortå.sløkken om ut
viklingen av astma- og allergiproblemene i 
befolkningen, S.tid. 2898- 2899 (10.4.91). 

3. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om mulighet 
for behandling av Parkinsons sykdom et
ter en ny metode, S.tid. 3060 (17.4.91). 

4. Sp.spm. fra Ingvald Godal om justering av 
regelverket slik at fyrstegongsteneste for 
diabetikarar vert mogeleg, S.tid. 3396-
3397 (22 .5.91). 

1991-92 
I . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1459-1520 
(2.12.91). 
Budsjett-kap.: 

723 Forpleining, kontroll og tilsyn med 
psykiatriske pasienter 

757 3757 Kreftregisteret 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Grete Knudsen om avanserte 

blodtester og åpenhet omkring denne type 
forskning, S.tid. 2668-2684 (20.2.92). 

2. Forslag fra Magnar Sortåsløkken og Marie 
Lovise Widnes om lovpålagt blodscree
ning av alle nyfødte i Norge for å avdekke 
medfødt phenylketonuri og hypothyreose. 
Dok. 8:17, ref. S.tid. 2745, Innst. S. 135, 
S.tid. 3291- 3292 (9.4.92). 
(Forslaget om lovfestet rett til blodscree
ning enstemmig bifalt.) 

m. Spørsmål: 
L Sp.spm. fra Unn Aarrestad om realisering 

av handlingsplan for barn og unge med 
astma, allergi og andre kroniske lunge
sjukdomar, S.tid. 2784-2785 (11.3.92). 

2. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om øk
ning i antallet HIV- positive, og en omprø
ving av AIDS-politikken i Norge, S . tid. 
2949-2951 (25.3.92). 

3. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om diver
gerende uttalelser fra Kreftregisteret og 
Statens institutt for strålehygiene om 
kreftsykdommer forårsaket av radonstrå
ling, S.tid. 3469-3470 (6.5.92). 

4. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om sammen
heng mellom utvikling av kreft og bruk av 
vitamin K hos nyfødte, S. tid. 354 7 
(13.5.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1722-1780 
(30.11.92). 
Budsjett-kap.: 

716 3716 Kreftregisteret 
742 Forpleining, kontroll og tilsyn med 

psykiatriske pasienter 

11. Alminnelige saker: 
l . Forslag fra John Alvheim og Øystein Hed

strøm om å be Regjeringen foreslå en tryg
definansieringsordning for pasienter som 
lider av raskt fremskridende eller alvorlig 
periodontitt. 

Dok. 8:32, ref. S.tid. 4399 (10.6.93). 
(Ikke behandlet.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om å opp

rettholde og videreutvikle behandlingstil
budet for revmatikere i tråd med Stortin
gets mål, S.tid. 2787-2788 (17.2.93). 

2. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om en 
uavhengig vurdering ved anke på avslag 
om benmargstransplantasjon, i lys av an
ke fra Edwin Sandberg, S.tid. 2964-2965 
(17.3.93). 

3. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om be
handlingstilbudet for ryggpasienter, S. tid. 
2966-2968 (17.3.93). 
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SYKEHUS 

Omfatter bl.a.: Barnesykehus, Det Norske Radiumhospital, Nytt Rikshospital, Oslo Sanitetsfor
enings Revmatismesykehus, regionsykehus, Rikshospitalet, sykebiltransport, sykehjem, universi
tetssykehus. 
Se også: FOLKEHELSE, HELSEINSTITUSJONER, HELSEPERSONELL, HELSEVESEN 

1989-90 
I . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1261-1360 
(5.12.89). 
Budsjett-kap. : 

702 Nytt Rikshospital 
710 3710 Rikshospitalet 
711 3711 Statlig drift av institusjoner for or

topedisk kirurgi 
712 3712 Glittre Sanatorium 
713 3713 Oslo Sanitetsforenings Revmatis-

mesykehus 
714 3714 Det Norske Radiumhospital 
716 3716 Barnesykehus 
718 Tilskudd til universitetssykehus 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol

ketrygden for 1989 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. (Kap. 710 
Rikshospitalet, overføring av bev. fra 
Kvinneklinikken til Plastkirurgisk avde
ling og Barneklinikken.) 
St.prp. 37, ref. S.tid. 967, Innst. S. 45, S.tid. 
1361- 1362 (5.12.89). 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Sosialdepartementets forvaltning av 
statens eierinteresser i Norsk Medisinal
depot og Medisinsk Innovasjon Rikshospi
taleti 1988. 
Ref. S.tid. 2037, Innst. S . 153, S.tid. 3461-
3462 (15.5.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om inn

taksstoppen ved fengselssykehuset i Oslo, 
S.tid. 270-271 (1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om be
vilgning av midler til kjøp av private syke
hjemsplasser i Bergen, S. tid. 272 (1.11.89). 

3. Sp.spm. fra Odd Holten om arbeidskon
flikten ved regionsykehuset i Tromsø og til-

tak for å sikre pasientenes situasjon, S.tid. 
322-323 (8.11.89). 

4. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen om 
tillatelse for Ring medisinske senter til d 
drive privat sykehus, S.tid. 323-324 
(8.11.89). 

5. Sp.spm. fra Marit Nybakk om drift av ny 
forbrenningsovn ved Radiumhospitalet, 
S.tid. 327-328 (8.11.89). 

6. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen, 
framsatt av Eirin Faldet om det skal innfø
res egenbetaling for sykehusmat, S.tid. 
346-347 (15.11.89). 

7. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om sen
tralisering av fødepasientene til sentralsy
kehusene, S.tid. 710-711 (22.11.89). 

8. Sp.spm. fra Syver Berge om ein avgiftsau
ke for gjestepasientar ved Rikshospitalet 
på 37 pst. på to år, S . tid. 2041 (10.1.90). 

9. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om effektivi
tetsutviklingen ved sykehusene og tiltak 
for å bedre denne, S .tid. 2150-2151 
(24.1.90). 

10. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om tilba
ketrekkingen av forslag om maksimal ven
tetid for operasjoner og statlig styring av 
sykehus (Trukket tilbake), S.tid. 2151 
(24.1.90). 

11. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om ret
ningslinjer for beregning av vederlag og 
lommepenger ved opphold i somatiske og 
psykiatriske sykehjem, S.tid. 2200-2201 
(31.1.90). 

12. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om Sen
tralsykehuset i Sogn og Fjordane som av
krever ortopediske pasienter underskrevet 
risikoerklæring før innleggelse grunnet fa
re for infeksjon under operasjon, S.tid. 
2300-2301 (7 .2.90). 

13. Sp.spm. fra Eirin Faldet om å sikre pasi
enter erstatningsvern mot skader og feilbe
handling pd sykehus, S.tid. 2301-2302 
(7.2.90). 
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14. Sp.spm. fra Eva Finstad om å sikre at eld
re og syke ikke blir utskrevet fra sykehus 
uten å ha et forsvarlig tilbud å komme til
bake til, S.tid. 2368 (14.2.90). 

15. Sp.spm. fra Marit Rotnes om bedre utnyt
ting av kapasiteten for hjerteoperasjoner 
ved norske sykehus, som ved St. Elisabeth 
sykehus i Trondheim, S .tid. 2371 (14.2 .90). 

16. Sp.spm. fra Laila Kaland om heving av 
helsepersonellbemanninga ved alders- og 
sjukeheimar, S. tid. 2445-2446 (21.2.90). 

17. Sp.spm. fra Laila Kaland om å oppretta 
skjerma einingar for senil demente ved 
sjukeheimane, S.tid. 2446-2447 (21.2.90). 

18. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken, fram
satt av Tora Aasland Houg om avklaring 
av forhold omkring driften av Kreftsente
ret i Mesnali, S.tid. 2510-2511 (7 .3.90). 

19. Sp.spm. fra Brit Jørgensen, framsatt av Ei
rin Faldet om hvor grensene skal settes 
for antall senger ved private sykehus for å 
unngå negative følger for offentlige syke
hus, S.tid. 2582-2583 (14.3.90). 

20 . Sp.spm. fra Ragnhild Barland om økning 
i gjestepasientprisen ved Rikshospitalet, 
S.tid. 2583-2584 (14.3.90). 

21. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om beta
ling fra fylkene til statlige regionssykehus 
for kurdøgn som ikke er brukt, S.tid. 2584-
2585 (14.3.90). 

22 . Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om alder 
under 70 år skal være et kriterium for å få 
hjerteoperasjon ved Rikshospitalet, S.tid. 
2669-2670 (21.3 .90). 

23. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om utbedring av 
forholdene og sikkerheten ved vannbas
senget ved Vest-Agder Sentralsykehus, 
S.tid. 2670 (21.3.90). 

24. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om for
søksprosjekt med finansiering av behand
ling ved somatiske sykehus ved innspa
ring i folketrygdens utgifter til sykepenger, 
s. tid. 2762 (28.3.90). 

25. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å la 
Rjukan sykehus få beholde sin indiske an
estesilege, S.tid. 2933 (4.4.90). 

26. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om sik
ring av en sikker forvaltning av pasient
midler ved psykiatriske sykeh·us, S . tid. 
2936 ( 4.4.90). 

27 . Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om løy
ving av midlar til symjebasseng på Ra
diumhospitalet, S.tid. 3539-3540 (16.5.90). 

28. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om den lave 
medisinske standard ved landets fødeav
delinger, S.tid. 3540-3541 (16.5.90). 

29. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om represen
tasjon av et faglig råd for region- og lands
funksjoner i utvalget som vurderer byg
gtng av nytt Rikshospital, S.tid. 3605-3606 
(23.5 .90) . 

30. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om behandling 
av anke på avslag på søknad fra Askerkli
nikken om etablering av privat sykehus, 
S.tid . 3698-3699 (30.5.90). 

1990-91 

l. Hudsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 11, S .tid. 1277-1356 
(6.12 .90). 
Budsjett-kap.: 

702 Nytt Rikshospital 
71 O 371 O Rikshospitalet 
711 3711 Statlig drift av institusjoner for or

topedisk kirurgi 
712 3712 Glittre Sanatorium 
713 3713 Oslo Sanitetsforenings Revmatis

mesykehus 
714 3714 Det Norske Radiumhospital 
716 3716 Barnesykehus 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol

ketrygden for 1990 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet . (Overdragelse 

av Glittre sanatorium, innkjøp av ny CT
maskin til Rikshospitalet, tilleggsbev. til 
sykehus i Longyearbyen, driftsgarantiav
taler med Trøndelag psykiatriske sykehus 
avd. Brøset og Dikemark sykehus.) 
(Vedlegg: Utkast til avtale om overdragel
se av Glittre sanatorium fra Staten til 
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesy
ke.) 
St. prp. 23, ref. S .tid. 770, Innst. S . 52, S.tid. 
1358- 1359 (6.12 .90). 

2. lnterp. fra Tove Kari Viken om endrede 
forutsetninger for bygging av nytt rikshos
pital. 
S .tid. 2304-2321 (12 .2.91). 
(2 forslag fra Sp, hvorav l Sf!ndt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT I, 
og l ikke bifalt.) 

3. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Sosialdepartementets forvaltning av 
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statens eierinteresser i Norsk Medisinalde
pot og Medisinsk Innovasjon Rikshospita
let i 1989 
Ref. S.tid. 1192, Innst. S . 82, S.tid. 2542 
(21.2.91). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om å oppfylle 

ventelistegarantien ved Regionsykehuset i 
Trondheim som har venteliste for hofteope
rasjoner, S.tid. 429-430 (24.10.90). 

2. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om bed
ring av informasjonsrutiner overfor pasi
enter og ansatte ved norske sykehus, S.tid. 
430-431 (24.10.90). 

3. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å for
hindre at pasienter blir behandlet av b.eru

. set helsepersonell ved Haukeland sykehus, 
S.tid. 433-434 (24 .10.90). 

4. Sp.spm. fra Erik Dalheim, framsatt av Ase 
Klundelien om Sosialdepartementet som 
har nektet Buskerud fylkeskommune å 
kjøpe en magnettomograf til Buskerud 
sentralsykehus for penger innsamlet av 
Aksjon Kreftkamp, S.tid. 436-437 
(24 .10.90). 

5. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om å gi Bøm
lo kommune rett til å benytte tjenester ved 
Haugesund sykehus uavhengig av fylkes
grensen, S .tid. 555-556 (14.11.90). 

6. Sp.spm. fra Marie Brenden om å sikre til
strekkelig oppbygging av et smertebe
handlingstilbud, S .tid. 725-726 (21.11.90). 

7. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om opp
rettholdelse av hjelpepleiertjenesten ved 
norske sykehus, S.tid. 726 (21.11.90). 

8. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om tiltak for å 
løse krisen ved operasjonsavdelingen ved 
Harstad sykehus, S. tid. 729-730 (21.11.90). 

9. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om tiltak for å 
løse problemene ved kuvøseavdelingen 
ved Regionsykehuset i Trondheim, S .tid. 
730-731 (21.11.90). 

10. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om samord
ning av ventelistene for sjukehusplassar i 
Hordaland fylke, S. tid. 2028 (9.1.91). 

11. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om oppføl
ging av Andersland-utvalgets anbefalin
ger om ledelse i offentlige sykehus, S.tid. 
2361-2362 (13.2 .91). 

12. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om en
dring av planleggingsorganisasjonen for 
det nye rikshospitalet, slik at brukerne får 
større innflytelse, S.tid. 2363-2364 (13.2.91). 

13. Sp.spm. fra Thea Knutzen om tiltak for 
opprettholdelse av fødeavdelinger ved 
styrking av jordmortjeneste, k.irurgutdan
ning og syketransport, S.tid. 2364-2365 
(13.2.91). 

14. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om rask be
handling av søknad om nytt filialapotek 
ved Sarpsborg sykehus, S. tid. 2365-2366 
(13.2.91). 

15. Sp.spm. fra Brit Jørgensen, framsatt av Alf 
E. Jakobsen om avdekking og etterforsk
ning av overgrep og feilbehandling ved 
Emma Hjorths Hjem og Haukeland syke
hus, S .tid. 2495-2496 (20.2.91). 

16. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om av
slag på behandling i sykehus med begrun
nelse i pasientens prosentuelle mulighet 
til helbredelse, S .tid. 2498-2499 (20 .2.91). 

l 7. Sp.spm. fra Nils O. Golten om styrking av 
legebemanningen ved kvinneklinikken på 
Haukeland sykehus, S.tid. 2598-2599 
(6.3 .91). 

18. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om tilskudds
ordninger for etablering og drift av flere 
sykehjemsplasser for eldre, S.tid. 2704-
2705 (13 .3.91}. 

19. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om tilsetting 
av leger i norske sykehus, som er styrt av 
Den norske lægeforening, S . tid. 2774-2775 
(20.3 .91). 

20. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om egen
betalingsreglene for pasienter i psykiatris
ke sykehjem, i forbindelse med ny lov om 
psykisk helsevern, S.tid. 2776-2777 
(20.3.91). 

21. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om for
søksprosjekt med psykiatriske pasienter 
som var delfinansiert av CIA og det ameri
kanske forsvarsdepartement, S.tid. 2897-
2898 (10.4 .91). 

22. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim, framsatt 
av Inger- Marie Ytte1·horn om reaksjoner 
overfor de fylkeskommuner som neglisje
rer ventelistegarant·ien, S.tid. 2902-2903 
(10.4.91). 

23. Sp.spm. fra Karin Lian om fritak for mer
verdiavgift ved kjøp av apparater som ga
ver til sykehus, S .tid. 2910-2911 (10.4.91). 

24. Sp.spm. fra Jan Simonsen om planer om 
forbud mot røyking i egne røykerom på 
norske sykehus, S.tid. 3061 (17.4.91). 

25. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om avslag 
på opprettelse av en tredje gynekologstil
ling ved Kongsberg sykehus, S. tid. 3063-
3065 (17.4.91). 

26. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om 
Sør-Trøndelag fylkeskommunes avtale 
med Sverige om hjerteoperasjoner på 
svenske pasienter, S.tid. 3063-3065 
(17 .4.91). 

27. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om av
taler med svenske sykehus om operasjoner 
på norske borgere som står i sykehuskø, 
S.tid. 3098 (24.4.91). 

28. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om opp-
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følging av Helsedirektoratets utredning 
om de små sykehusene, S.tid. 3376-3377 
(15.5.91). 

29. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om for-

slag om omgjøring av hjelpepleierstillin
ger til sykepleierstillinger ved Østfold 
Sentralsykehus i Fredrikstad og flere and
re sykehus, S.tid. 3377-3379 (15.5.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1459-1520 
(2.12.91). 
Budsjett-kap.: 

702 Nytt Rikshospital 
710 3710 Rikshospitalet 
711 3711 Statlig drift av institusjoner for or

topedisk kirurgi 
713 3713 Oslo Sanitetsforenings Revmatis

mesykehus 
714 3714 Det Norske Radiumhospital 
716 3716 Barnesykehus 

2. Endringer av bevilgningsforslagene for 
1992 under enkelte kapitler under Sosial
departementet og Justisdepartementet. 
(Kap. 710 Rikshospitalet, redusert hev.; 
kap. 2480 og 2481, nye stillinger ved Riks
hospitalets og Radiumhospitalets apotek.) 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 11. Tillegg l, S.tid. 1832-1833 
(12.12.91). 

3. Forslag fra John Alvheim og Inger-Marie 
Ytterhorn om at ingen sykehus reduserer 
sine behandlingstilbud i 1992 på grunn av 
manglende driftsmidler. 
Dok. 8:15, ref. S.tid. 2684, Budsjett-innst. 
S. IV, S.tid. 4361-4426, 4455 (19.6.92), og ik
ke bifalt med 94 mot 15 stemmer. 
(Forslaget ble fremmet under debatten av 
Tor Mikkel Wara og sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 39 og II, 11.) 

4. Forslag fra John Alvheim om innføring av 
en ordning med tilskudd for utbygging av 
et tilstrekkelig antall nye sykehjemsplas
ser/heldøgns omsorgstilbud for eldre. 
Dok. 8:34, ref. S.tid. 3532, Budsjett-innst. 
S. IV, S.tid. 4361-4426, 4456 (19.6.92), og ik
ke bifalt med 99 mot 16 stemmer. 
(l forslag fra KrF og Sp om å oversende 
forslaget til Regjeringen- ikke bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 39 og II, 11.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Fridtjof Frank Gundersen om 

viderebehandling av hjelpeløse ferdigbe
handlete sykehuspasienter. 

S.tid. 378-385 (31.10.91). 
2. Endringer i statsbudsjettet for 1991 under 

enkelte kapitler under Sosialdepartemen
tet m.v. (Kap. 702, 710 og 3710, 714, 3711, 
3713, 3716.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 846, Innst. S. 62, S.tid. 
1833- 1836 (12.12.91). 

3. Forslag fra Inger-Marie Ytterhorn om å 
øke stykkprisinntekten ved Haukeland 
Sykehus fra 40 pst. til 80 pst. fra l . oktober 
1991 (og at staten overtar ansvaret for drif
ten av sykehuset.) 
Dok. 8.2, ref. S.tid. 305, Innst. S. 57, S.tid. 
1847-1851 (12.12.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt. l forslag fra SV
ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Thea Knutzen, Siri Frost Sterri 
og Wenche Frogn Sellæg om opprettelse 
av en klinikk for ryggoperasjoner i Sør
Trøndelag fylke. 
Dok. 8:23, ref. S .tid. 3060, Innst. S. 159, 
S.tid. 3743- 3753 (25.5.92) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 
(Forslaget ikke bifalt. Komiteens innstil
ling om oversendelse til Regjeringen bi
falt.) 

5. Nytt rikshospital. Bygging og drift. 
(Vedlegg: l. Generalplan for nytt rikshos
pital desember 1991. 2. Intensjonsavtale 
mellom staten v/Sosialdepartementet og 
Akershus fylkeskommune om bruk av 
nytt Rikshospital.) 
St.prp. 87, ref. S.tid. 3681, Innst. S. 215, 
S.tid. 4129- 4146 (16.6.92). 
(3 forslag fra Sp -ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thea Knutzen om bruk av le

dig kapasitet ved Røros sykehus til opera
sjon av pasienter fra Trondheim, S. tid. 42-
43 (9.10.91). 

2. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om tiltak 
for at ventelistegarantien skal virke etter 
intensjonene, S.tid. 242-243 (16.10.91). 

3. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
uttalelse fra Akershus fylkesting om at fyl
keskommunen ikke er i stand til å oppfyl
le ventelistegarantien, S.tid. 243-244 
(16.10 .91). 
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4. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om min
sking av ventetid og kostnader ved opera
sjonar på blødarar, S.tid. 373-374 
(30.10.91). 

5. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tvangs
medisinering utenom gjeldende lovverk 
ved Østfold psykiatriske sykehus, S.tid. 
951-952 (20.11.91). 

6. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om ulik
het i beregning av pasienters lommepen
ger ved somatiske og psykiatriske syke
hjem, S.tid. 955-956 (20.11.91). 

7. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhom om vi
deo-overvåking av pasienter på sykehjem, 
S.tid. 1296-1297 (27.11.91). 

8. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om bedre 
brannsikring ved Sentralsykehuset i Ro
galand, S.tid. 1812-1813 (11.12.91). 

9. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om reg
lane for betaling i institusjon, som fører til 
at klientanes skattefritak i desember vert 
inndrege, S .tid. 1813-1814 (11.12.91). 

10. Sp.spm. fra Eleonore Bjartveit omflytting 
av en døv sykehjemspasient fra et syke
hjem til et annet, og muligheter til å endre 
denne avgjørelsen, S.tid. 2175-2176 
(22.1.92). 

11. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om Oslo 
kommunes planer om tvangsflytting av 13 
damer fra Vdtsveen psykiatriske 
sykehjem ved Gjøvik, S .tid. 2306-2307 
(5.2.92). 

12. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om tiltak 
mot rusmiddelbruk blant helsepersonell 
ved sykehus, S.tid. 2467 (12 .2.92). 

13. Sp.spm. fra Erik Solheim om akutthjelp til 
Regionsykehuset i Trondheim, og vurde
ring av langsiktige tiltak, S .tid. 2468-2469 
(12.2 .92). 

14. Sp.spm. fra Jon Lilletun om oppfølging av 
vedtak i Vest- Agder fylkesting om videre 
drift av Farsund sykehus, S. tid. 2471-2472 
(12.2.92). 

15. Sp.spm. fra Thea Knutzen om sykehusenes 
adgang til å innhente anbud på medisiner 
på bakgrunn av Prisdirektoratets uttalel
se, S.tid. 2472-2473 (12.2.92). 

16. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om sykehus køer 
i Akershus fylke, S.tid. 2629-2630 (19.2.92). 

l 7. Sp.spm. fra Terje Nyberget om en ufør 
kvinne i Tromsø som må ta hele omsorgen 
for sin pleietrengende mann på grunn av 
manglende sykehjemsplasser, S.tid. 2631-
2632 (19.2.92). 

18. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om 
tvangsflytting av pleietrengende eldre fra 
Regionsykehuset i Trondheim til Røros sy
kehus, S.tid. 2715-2716 (26.2.92). 

19. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om fagli
ge og administrative ledelsesproblemer 

ved Narvik sykehus, S. tid. 2716-2717 
(26 .2.92). 

20. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om ven
telistene ved sjukehus og ei vurdering av 
gjestepasientordninga, S.tid. 2720-2721 
(26.2.92). 

21. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om etab
lering av elektronisk overvåking av pasi
enter ved Haugtun sykehjem på Gjøvik, 
S .tid. 2781-2782 (11.3.92). 

22. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om barne
dødsfall etter 
bruk av bedøvelsesmiddelet Diprivan ved 
Østfold Sentralsykehus, S.tid. 2882-2884 
(18 .3.92). 

23. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om manglende 
offentlig dekning for private ryggopera
sjoner utført i Sverige, S. tid. 2944-2946 
(25.3.92). 
(Jf. neste sak.) 

24. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om med hvil
ken rett det offentlige kan nekte folk utbe
taling fra folketrygden, når disse trenger 
nødvendige operasjoner, S .tid. 2946-2947 
(25.3.92). 
(Jf. forrige sak.) 

25. Sp.spm. fra Kari Helliesen om krisesitua
sjonen ved medisinsk avdeling ved Sen
tralsjukehuset i Rogaland. 
(Trukket tilbake), S.tid. 2947 (25.3.92). 

26. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om problemer 
ved sykehusene på grunn av utilstrekkeli
ge rammeoverføringer, S.tid. 2947- 2948 
(25.3.92). 

27. Sp.spm. fra Anders Au ne om pålegg til 
statens sykehus i Oslo om ikke å motta 
andre pasienter enn de som er henvist av 
lege utpekt av pasientens fylkeskommu
ne, S.tid. 2948- 2949 (25 .3.92) 

28. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om en konse
kvensutredning i samsvar med plan- og 
bygningsloven før byggetillatelse gis for 
nytt rikshospital på Gaustadjordet, S.tid. 
3073-3074 (1.4.92). 

29. Sp.spm. fra Terje Nyberget om offisielle 
tall for pasienter i sykehuskø, og tiltak for å 
avhjelpe situasjonen, S.tid. 3089-3090 
(1.4.92). 

30. Sp.spm. fra Marie Brenden om vurdering 
av behovet for somatiske sykehjem i tiden 
framover, i forhold til hjemmebaserte tje
nester, S.tid. 3091-3092 (1.4.92). 

31. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om fjer
ning av gjestepasientordningen og åpne 
grensene mellom fylkeskommunene når 
det gjelder sykehusbehandling, S.tid. 
3093-3094 (1.4.92). 

32. Sp.spm. fra Laila Kaland om tiltak for å 
hindre at born vert seksuelt misbrukte, 
S.tid. 3349-3350 (29.4.92). 
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33. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om etable
ring av tilfredsstillende datasikkerhet ved 
sykehus og helseinstitusjoner, S.tid. 3468-
3469 (6.5.92). 

34. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om lov
endring som på 
spesielle betingelser gir rett til opphold i 
pleieinstitusjon i annen kommune, S. tid. 
3470 (6.5.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 57 mn 

sykehus m.v. og visse andre lover. (Syke
husloven - meldeplikt ved personskade; 
kvakksalverloven- utenlandske kiroprak
torers rett til å ta syke i kur; lov om psy
kisk helsevern - refusjon for det offentli
ges utgifter i pasientens dødsbo, opphe
velse.) 
Ot.prp. 33, ref. O.tid. 276, Innst. O. 45, O. tid. 
410-414 (31.3.92), Besl. O. 67, L.tid. 42-43 
(9.4.92). Lov av 30. april 1992. 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1722-1780 
(30.11.92). 
Budsjett-kap.: 

730 Nytt Rikshospital 
731 3731 Rikshospitalet 
732 3732 Statens senter for ortopedi 
733 3733 Oslo Sanitetsforenings Revmatis

mesykehus 
734 3734 Det Norske Radiumhospital 
737 3737 Barnesykehus 

2. Endringer av bevilgningsforslagene for 
1993 under enkelte kapitler under Sosial
departementet. (Fastsettelse av innskudd
skapital i Medinnova; kap. 731-737 statssy
kehusene.) 
St.prp. l. Til1egg 8, ref. S .tid. 1472, Bud
sjett-innst. S . 11. Tillegg l, S.tid. 2145-2146 
(11.12.92). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Omdannelse av Norsk Medisinaldepot og 

Medinnova . (Omdanning av Norsk Medisi
naldepot til et statsaksjeselskap og Medi
sinsk Innovasjon Rikshospitalet til et 
statsforetak.) 
St.prp. 112 (1991-92), ref. S .tid. 3946 (1991-
92), Innst. S. 19, S.tid. 1118-1123 (13.11.92). 
(l forslag fra H og FrP om omdannelse av 
Medinnova til et statsaksjeselskap.) 

2. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol
ketrygden for 1992 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. (Folketryg
davgift av arbeidsgivertilskuddet ved 
statssykehusene og unntak for inndek
ning av feil i forbindelse med lønnsregule
ringen; kap. 714 Det norske Radiumhospi
tal- ny telefonsentral for bev. til forbren
ningsovn; kap. 719, tilskudd til Trøndelag 
psykiatriske sykehus, avd. Brøset; mind
reinntekt på refusjon fra fylkeskommuner 

for bruk av statlige sykehus; avsetning til 
fremtidig supplering ved regionsykehuset 
i Tromsø; overførbare tilskudd til omstil
lingstiltak.) 
St.prp. 22, ref. S .tid. 1186, Innst. S. 45, 
S.tid. 1782- 1783 (30 .11.92). 

3. Interp. fra Ole Johs. Brunæs om ledelses
og styringsstrukturen i statlige sykehus. 
S.tid. 2440-2451 (21.1.93). 

4. Forslag fra John Alvheim og Carl I. Hagen 
om opprettelse av et faglig etisk råd som 
klageinstans for pasienter som nektes høy
kost-behandling ved norske sykehus. 
Dok. 8:19, ref. S.tid. 2970, Innst. S. 191, 
S.tid. 4388- 4396 (10.6.93) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

5. Forslag fra Magnar Sortåsløkken og Marie 
Lovise Widnes om å be Regjeringen frem
me forslag om fylkeskommunal plikt til å 
inngå regionale avtaler med sikte på å re
dusere betydningen av gjestepasientopp
gjøret. 
Dok. 8:22, ref. S.tid. 3400, Innst. S. 183, 
S.tid. 4388- 4396 (10.6.93) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 
(l forslag fra John Alvheim pva. FrP sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

6. Forslag fra John Alvheim og Inger Marie 
Ytterhorn om innføring av en betalings
ordning for ferdigbehandlede pasienter i 
somatiske sykehus. 
Dok. 8:25, ref. S.tid. 3400, Innst. S. 182, 
S.tid. 4388- 4396 (10.6.93) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

7. Forslag oversendt fra Odelstinget l. juni 
1993: «Stortinget ber Regjeringen foreta 
en endring i forskrift om internatpasien
ters betaling for opphold i spesialsyke
hjem, i psykiatriske sykehjem og i helse
vernet for epileptikere ved at ordene «og 
formue» tas ut av forskriftenes § 2 første 
ledd første punktum, samt at forskriftenes 
§§ 3 og 4 oppheves.» 
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S.tid. 4398 (10.6.93) og enstemmig bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

Ill. SpørsmAl: 
L Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om drifts

problemer ved sykehus etter reduksjon i 
de polikliniske refusjonstakstene for takst
gruppe l og 2 midt i budsjettåret, S.tid. 
163-164 (14.10.92). 

2. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om Sosialdepar
tementets pålegg til politikere i Vest-Ag
der om å nekte ombygging av Farsund sy
kehus, S.tid. 165-166 (14.10 .92). 

3. Sp.spm·. fra John Ingolf Alvheim om til
strekkelige driftsmidler til Regionsykehu
set i Tromsø, S .tid. 531-533 (21.10.92). 

4. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om årsaker til 
manglende innfrielse av ventelistegaranti
en ved sykehu.sene, S .tid. 708-709 (28.10 .92). 

5. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om 
øking av billettpriser på busser og ferger i 
Hordaland for å skaffe midler til oppfyl
ling av ventelistegarantien, S.tid. 712- 713 
(28.10 .92). 

6. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om helse
ministerens bidrag til realisering av avtale 
mellom firmaet Merck Sharp & Dome og 
Medinnova om tilskudd til et kardiologisk 
forskningssenter ved Rikshospitalet. 
(Trukket tilbake), S. tid. 2390 (13.1.93). 
(Jf. sak 8.) 

7. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om av
visning av pasienter ved ortopedisk avde
ling ved Haukeland sykehus, S . tid. 2587-
2588 (3.2.93). 

8. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om helse
ministerens bidrag til realisering av avtale 
mellom firmaet Merck Sharp & Dome og 
Medinnova om tilskudd til et kardiologisk 
forskningssenter ved Rikshospitalet, 
S .tid. 2786-2787 (17 .2.93). 

9. Sp.spm. fra Terje Nyberget om kommune
nes ansvar for pleietrengende, ferdigbe
handlede pasienter, aktualisert av situa
sjonen for Regionsykehuset i Tromsø, 
S.tid. 2947-2949 (10.3.93). 

10. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å kom
pensere merutgiftene for sykehusene ved 
utgifter til blåreseptmedisiner, S.tid. 2963-
2964 (17 .3.93). 

11. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om tildelings
kriteriene ved bevilgninger til nyfødtom
sorgen i Rogaland, S.tid. 2965- 2966 
(17 .3.93). 

12. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om eks
trabelastningen for sykehusene i Lilleham
mer-området under vinterolympiaden, og 
tiltak for å opprettholde behandlingstil
bud til listepasienter, S.tid. 3329-3331 
(21.4.93). 

13. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om oversikt 
over og publikumsinformasjon om kvali
teten a1' behandlingsresultatene ved de 
ulike sykehus, S .tid. 3447- 3448 (28.4.93). 

14. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om da
gens smertebehandlingstilbud for kronis
ke smertepasieter og opprettelse av poli
kliniske smerteklinikker ved alle sentral
sykehus, S.tid. 3736-3737 (12.5.93). 

L . Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om en 
endret funksjonsfordeling mellom lokal- og 
sentralsykehus medfører at lokalsykehus 
mister døgnkontinuerlige akuttbered
skap, S. tid. 3737-3739 (12.5.93). 

16. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om 
framgangsmåten ved budsjettopplegget 
for 1994 for Fylkessjukehuset på Stord. 
(Trukket tilbake), S.tid. 3739 (12.5.93). 

l 7. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om finansie
ring av ekstrakostnader med vei- og kol
lektivtrafikken ved nytt rikshospital på 
Gaustad, S.tid. 3741 (12 .5.93). 

18. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om lokalsy
kehusenes problemer, S.tid. 3999-4001 
(26 .5.93). 

19. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om å 
opprettholde Tynset sjukehus som akutt
sjukehus, S.tid. 4001-4002 (26.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Kaci Kullmann Five, Wenche 

Frogn Sellæg og Thea Knutzen om en
dring i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om syke
hus (sykehusloven). 
Dok. 8:15, ref. O.tid. 417, Innst. O. 90, O.tid. 
802-803 (1.6 .93) og vedlagt protokollen. 
(Komiteens forslag til vedtak om endr. i 
forskrift om egenbetaling for opphold i 
spesialsykehjem m.v. sendt. Stortinget (bi
falt).) 
(Jf. Il, 7 .) 

2. Forslag fra Kaci Kullmann Five, Thea 
Knutzen, Annelise Høegh og Wenche 
Frogn Sellæg om endring i lov av 19. juni 
1969 nr. 57 om sykehus m .v. (Ventelistega
ranti). 
Dok. 8:35, ref. O.tid. 1054 (18.6.93), og ved
tatt ikke behandlet av dette Odelsting. 
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SYSSELSETTING 

Omfatter bl.a.: Arbeidsløshet, arbeidsmarkedsetaten, arbeidsmarkedstiltak, privat arbeidsfor
midling. 
Se også: ARBEIDSLIV, ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSVILKÅR 

1989-90 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.11.89 fra 
Kommunal- og arbeidsdepartementet om 
korreksjon til St. prp. 1.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 857-967 
(28.11.89). 
Budsjett-kap.: 

521 3521 Arbeidsformidlingen 
522 3522 Arbeidsmarkedstiltak 
523 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for 

yrkeshemmede 
2 31 O Ekstraordinære sysselsettings til-

tak 
(2 forslag fra Sverre Mauritzen pva. H, KrF 
og Sp, bifalt. l forslag fra Børre Rønnin
gen sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Kristin Halvorsen om å be Re

gjeringen legge fram forslag til tiltak for å 
redusere arbeidsløsheten m. v. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 23. mars 1990 
fra finansministeren til komiteen om ar
beidsmarkedstiltak og situasjonen på ar
beidsmarkedet.) 
Dok. 8:9, ref. S.tid. 2189, Innst. S. 134, 
S.tid. 3021- 3050 (19.4.90). 
( 45 forslag, hvorav 3 sendt Regjeringen -
henholdsvis 2 fra Berit Brørby Larsen pva. 
A og SV og l fra Kristin Halvorsen pva. SV 
- se REGJERINGEN OVERSENDT I. Øv
rige forslag ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Forslag fra Gro Harlem Brundtland om til
tak for snarlig økt sysselsetting og ny 
vekst. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 23. mars 1990 
fra finansministeren til finanskomiteen 
om arbeidsmarkedstiltak og situasjonen 
på arbeidsmarkedet.) 

Dok. 8:22, ref. S.tid. 2434, lnnst. S. 134, 
S.tid. 3021- 3050 (19.4.90). 
(45 forslag, hvorav 3 sendt Regjeringen -
henholdsvis 2 fra Berit Brørby Larsen p va. 
A og SV og l fra Kristin Halvorsen pva. SV 
- se REGJERINGEN OVERSENDT I. Øv
rige forslag ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Forslag fra Carl l. Hagen, Tor Mikkel Wara 
og Steinar Maribo om endringer i lønn
soppgjørssystemet, sykelønnsordningen, 
arbeidsmiljøloven, begrensning i organi
sasjonenes makt m.m. for å gi varig redu
sert arbeidsledighet. 
Dok. 8:20, ref. S.tid. 2396, Innst. S. 135, 
S.tid. 3268- 3298 (26.4.90). 
(Forslagene ble ikke bifalt. Komiteens 
henstilling til Regjeringen om å utrede for
slag som sikrer reell valgmulighet mellom 
det å være fagorganisert eller å forbli uor
ganisert, bifaltes med 4 7 mot 42 stemmer.) 

4. Oppland fylkeskommune sender brev da
tert 10. aprill990 med uttalelse om utvik
lingen på arbeidsmarkedet og behovet for 
stimuleringstiltak. 
Ref. S.tid. 3299 (26.4.90), og vedlagt proto
kollen. 

5. lnterp. fra Sverre Mauritzen om å effekti
visere tiltak overfor den enkelte arbeidsle
dige ved bedre å samordne innsatsen fra 
sosialkontorene, arbeidsmarkedsetaten og 
trygdeetaten. 
S.tid. 3434-3445 (10.5.90). 
(l fra Sverre Mauritzen sendt Regjeringen 
- se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om tiltak 

for å oppretthalde arbeidsplassane ved 
Hydro Aluminium i Sunndalsøra, S.tid. 
321-322 (8.11.89). 

2. Sp.spm. fra Svein Alsaker om reduksjon 
av midler og bemanning ved forsøkspro-
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sjektet «Bedre bruk av sosialhjelpsmidle
ne» i Bergen, S.tid. 974-975 (29.11.89). 

3. Sp.spm. fra Børre Rønningen om å fram
skuve vedtekne offentlege byggeprosjekt 
for å motverke aukande arbeidsløyse og 
krise i bustadbygginga, S.tid. 1679-1680 
(13.12.89). 

4. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om verne
de bedrifters plikt til å tilrettelegge ar
beidsoppgaver for sine ansatte, S.tid. 1680-
1681 (13.12.89). 

5. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om dispen
sasjon fra loven for seriøse firmaer som 
driver privat arbeidsformidling, S.tid. 
2061-2062 (10.1.90). 

6. Sp.spm. fra Asbjørn Bjørnset om å etable
re lokalt arbeidskontor i Askøy kommune, 
S.tid. 2063 (10.1.90). 

7. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om å leg
ge fram en handlingsplan mot arbeidsløs
heten før lønnsoppgjøret starter, S.tid. 
2067-2068 (17.1.90). 

8. Sp.spm. fra Kirsti Kolle Grøndahl om si
tuasjonen ved Fylkesarbeidskontoret i 
Buskerud etter at 13 stillinger er blitt inn
dratt, S.tid. 2100-2102 (17 .1.90). 

9. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om å satse 
sterkere på kommunale næringsfond og 
regionale fond, S.tid. 2142-2143 (24.1.90). 

10. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om konkre
te oppgaver for å skape arbeidsplasser i 
kommunesektoren, og behovet for bevilg
ninger til dette, S.tid. 2143 (24.1.90). 

11. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om tiltak 
for å skape arbeidsplassar innafor bus
tadsektoren, S .tid. 2144-2145 (24.1.90). 

12. Sp.spm. fra Per Aunet om tiltak for å løse 
oppgaver og skape arbeidsplasser innen 
miljøsektoren, S.tid. 2145-2146 (24.1.90). 

13. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om å 
skape nye arbeidsplasser gjennom løsing 
av oppgaver innen helsesektoren, S .tid. 
2151-2152 (24.1.90). 

14. Sp.spm. fra Marit Nybakk om å redusere 
ventetiden for arbeidsledige ved sosialkon
torene i Oslo og Akershus, S . tid. 2152-2153 
(24.1.90). 

15. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om tiltak 
for å få næringslivet til å bruke fortjeneste 
til å skape nye arbeidsplasser i Norge, 
S.tid. 2155-2156 (24.1.90). 

16. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om til
tak for å snu ledighetsutviklingen i indu
strien og legge opp til en nasjonal industri
strategi, S.tid. 2159-2160 (24.1.90). 

17. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om å ska
pe nye arbeidsplassar i samband med ut
betring av kraftverk og kraftlinjer, S.tid. 
2163-2164 (24.1.90). 

18. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 

Wenche Lyngholm om å skape arbeidsplas
ser gjennom å løse oppgaver innen kultur
sektoren, S.tid. 2166 (24.1.90). 

19. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om tiltak for å 
skape nye arbeidsplasser innen samferd
selssektoren, S.tid. 2169-2170 (24.1.90). 

20. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om tiltak for å 
skape nye arbeidsplasser innen land
brukssektoren, S.tid. 2182-2183 (24.1.90). 

21. Sp.spm. fra Ashild Hauan om situasjonen 
ved arbeidskontorene i Nordland som må 
innskrenke aktiviteten på grunn av for 
små tildelte rammer, S.tid. 2184-2185 
(24.1.90). 

22. Sp.spm. fra Kjell Erfjord om å forenkle re
gelverket for arbeidsmarkedstiltak, og 
overføre sysselsettingsmidler til kommu
ner og fylkeskommuner, S.tid. 2185-2186 
(24.1.90). 

23. Sp.spm. fra Marit Nybakk om tiltak for å 
få ned ventetiden ved Fylkesarbeidskonto
ret for Oslo og Akershus, S .tid. 2186-2187 
(24.1.90). 

24. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om sam
menheng mellom økt arbeidsledighet og 
høye aborttall og eventuelle abortforebyg
gende tiltak, S.tid. 2198-2199 (31.1.90). 

25. Sp.spm. fra Sigbjørn Johnsen om påstand 
fra Anders Talleraas om at AP-regjerin
gens politikk førte til negativ utvikling i 
fordelingspolitikken, mens det motsatte 
gjelder for regjeringen Syse, S .tid. 2205-
2206 (31.1.90). 

26. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om tiltak for å 
skaffe nye sivile arbeidsplasser til erstat
ning for militære arbeidsplasser som fal
ler bort, S.tid. 2209-2210 (31.1.90). 

27. Sp.spm. fra Marit Rotnes om å sette inn 
ekstraordinære sysselsettingsmidler til ut
bedring av Rv 30 mellom Haltendalen og 
Alen i Sør-Trøndelag, S .tid. 2214 (31.1.90). 

28. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om å rydde 
opp i de ulovlige arbeidsforholdene med 
leiearbeidere innen bygg- og anleggsbran
sjen, S.tid. 2327-2328 (7 .2.90). 
(Jf. sak 33) 

29. Sp.spm. fra Hallvard Bakke om en uttalel
se fra statsministeren om at tidligere tiltak 
førte til stigning i arbeidsledigheten, S.tid. 
2365-2367 (14.2.90). 

30. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om flere ar
beidsmarkedsmidler kan utnyttes til å gi 
fagkompetanse i samarbeid med det vide
regående skoleverk, S.tid. 2394-2395 
(14.2.90). 

31. Sp.spm. fra Børre Rønningen om syns
punkta til kommunalministeren sin per
sonlege rådgjevar om næringslivet som in
vesterer i utlandet i staden for å skape ar
beidsplassar i Noreg, S.tid. 2442-2444 
(21.2.90). 
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32. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om å sikre at REVITA kan fortsette sin 
virksomhet med ideskaping og etablering 
av nye arbeidsplasser, S .tid. 2469 (21.2.90). 

33. Sp.spm. fra Inger Pedersen om å stoppe 
ulovlig ut- og innleiing av arbeidskraft i 
byggebransjen, S.tid. 2470 (21.2.90). 
(Jf. sak 28.) 

34. Sp.spm. fra Aud-Inger Aure om tilleggsbe
vilgninger til kommunene slik at «arbeid 
for trygd» kan benyttes i større omfang, 
S.tid. 2757-2758 (28.3.90). 

35. Sp.spm. fra Laila Kaland om tiltak for ar
beidslause unge mellom 16-24 år, spesielt 
jenter i distrikta og inn vandrarungdom, 
S.tid. 2786-2787 (28.3.90). 

36. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om å forhin
dre misbruk av arbeidsmarkedsmidler, 
S.tid. 2967-2968 (4.4.90). 

37 . Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om årsa
ka til at funksjonshemma sine organisasjo
nar ikkje får plass i kontaktutvalet for sys
selsetting, S .tid. 2968-2969 (4.4.90). 

38. Sp.spm. fra Tom Thoresen om utsettelse av 
produksjonsstart ved Saugbrugsforenin
gens LWC-fabrikk i Halden, S.tid. 3923-
3924 (6.6.90). 

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

folketrygd, og i lov av 27. juni 1947 nr. 9 om 
tiltak til å fremme sysselsetting. (Endrin
ger i 80-ukersregelen for mottak av ar
beidsledighetstrygd; forenklet saksbe
handling av klagesaker på fylkesplan; for
skriftsfullmakter til departementet om 
bortfall av dagpenger; bortfall av dagpen
ger til gjenlevende ektefelle.) 
Ot.prp. 53, ref. O.tid. 141, Innst. O. 46, O.tid. 
256-266 (29.5.90), Besl. O. 59, L.tid. 24-25 
(5 .6.90). Lov av 15. juni 1990. 
(l forslag i Odelstinget fra SV- ikke bifalt. 
2 forslag i Lagtinget, l fra A og SV og l fra 
SV - ikke bifalt.) 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet og Arbeids- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1475-1570 
(10.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1541 4541 Arbeidsformidlingen 
1542 4542 Arbeidsmarkedstiltak 
1543 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for 

yrkeshemmede 
2310 Ekstraordinære sysselsettingstil-

tak 
(l forslag fra H og Frp og l forslag fra H 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

2. Revidert nasjonalbudsjett 1991. (Forslag 
fra Kjell Magne Bondevik, Odd Holten, 
Johan J. Jakobsen og Gudmund Restad 
om tiltak for økt sysselsetting. Dok. 8:38.) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3361, Budsjett-innst. 
S. IV, S.tid. 4374-4442 (20.6.91). 
(Jf. Il, sakene 10 og 11.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. frå Børre Rønningen om å redusere 

den sosiale, psykiske og økonomiske be
lastninga for dei arbeidsledige, S.tid. 48-
64 (9.10.90). 

(l forslag fra Børre Rønningen pva. SV - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. sak 2 og IV, sak 1.) 

2. Forslag fra Kristin Halvorsen på vegne av 
Sosialistisk Venstreparti datert 29. novem
ber 1990 om å oppheve 80- ukers regelen 
for utbetaling av arbeidsløshetstrygd fra l. 
januar 1991. (Forslaget ble fremmet under 
finansdebatten og sendt kommunal- og 
miljøvernkomiteen. Forslaget ble videre
sendt til Arbeids- og administrasjonsde
partementet hvor det ble innarbeidet i Ot. 
prp. 23.) 
Innst. S. 114, S.tid. 3135 (30.4.91) og ved
lagt protokollen. 
(Jf. sak 6 og IV, l.) 

3. Redegjørelse fra næringsministeren om 
næringspolitikken. (Industripolitisk rede
gjørelse; næringspolitiske utfordringer og 
hovedprinsipper for styring av næringsut
viklingen; integrasjon i verdensøkonomi
en og fjerning av handelshindre; risikoka
pitaltilgang; effektivisering av kraftmar
kedet; miljøkrav; virkemiddelapparatet; 
FoU-politikken; alternativ til diskrimine
rende konsesjonsregler; omstillingsarbei
det ved ensidige industristeder.) 
S.tid. 3120-3127 (29.4.91), S.tid. 3192-3242 
(debatt 7.5.91). 
( 4 forslag fra Tora Aasland Houg pva. SV, 
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hvorav 3 sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I, l forslag ikke 
bifalt.) 

4. Forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad 
pva. Sp og SV oversendt fra Odelstinget 
30. april1991: «Stortinget ber Regjeringen 
fremme forslag om en frivillig førtidspen
sjonering for arbeidstakere som etter fylte 
60 år har vært arbeidsledig i 80 uker eller 
mer.» 
S.tid. 3251-3252 (7 .5.91) og sendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, sak 1.) 

5. Forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad 
pva. Sp og SV oversendt fra Odelstinget 
30. april1991: «Stortinget ber Regjeringen 
fremme forslag om at arbeidstakere under 
25 år skal gis et tilbud om arbeid eller ut
danning.>> 
S.tid. 3251-3253 (7 .5.91) og sendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, sak l.) 

6. Forslag fra Kristin Halvorsen pva. SV 
oversendt fra Odelstinget 30. april 1991: 
<<Stortinget ber Regjeringen fremme for
slag som tar sikte på å oppheve 80-ukers re
gelen.» 
S.tid. 3251-3253 (7.5.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 2 og IV, l.) 

7. Interp. fra Borghild Røyseland om tiltak 
for å skaffe uføretrygdede funksjonshem
mede arbeid. 
S.tid. 3763-3775 (6.6.91). 
(2 forslag fra Borghild Røyseland pva. KrF 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

8. Forslag fra Kristin Clemet om å be Regje
ringen legge frem forslag om å endre sys
selsettingslovens § 27 slik at det blir tillatt å 
drive utleie av arbeidskraft. 
Dok. 8:15, ref. S.tid. 1810, Innst. S. 179 (ik
ke-beh.), S. tid. 3971 (11.6.91). 

9. Forslag fra Børre Rønningen og Erik Sol
heim om permitteringsloven. 
Dok. 8:26, ref. S.tid. 2683, Innst. S. 189, 
S.tid. 3971- 3979 (11.6.91). 
(l forslag fra KrF, Sp og SV -ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 2.) 

10. Forslag fra Kjell Magne Bondevik, Odd 
Holten, Johan J . Jakobsen og Gudmund 
Restad om til tak for økt sysselsetting. 
Dok. 8:38, ref. S.tid. 3083, 3827, lnnst. S. 
240, S.tid. 4374-4468 (20.6.91) og vedlagt 
protokollen. 
(Jf. I, sak 2.) 

11. Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger 
på statsbudsjettet 1991. 
St.prp. 82, ref. S.tid. 3361, Innst. S. 240, 
S.tid. 4374- 4472 (20.6.91). 

44 

(102 forslag, hvorav 2 fra Odd Holten pva. 
KrF og Sp sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I, og l forslag fra 
A bifalt.) 
(Jf. I, sak 2.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Elv heim om påstander om 

misbruk av ordningen "Arbeid for trygd>> 
innen fiskeindustrien, S. tid. 92 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om svar på 
henvendelser fra Halden kommune om 
konkrete virkemidler som kan lette syssel
settingssituasjonen, S.tid. 198-199 
(17 .10.90). 

3. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om virke
midler for å trygge arbeidsplasser ved Vi
king Dekk i Askim, S.tid. 2017-2018 
(9.1.91). 

4. Sp.spm. fra Karita Bekkemellem om tiltak 
for arbeidsledige som faller utenom ar
beidsformidlingas tilbud etter at a-trygde
midlene er brukt opp, S .tid. 2049-2050 
(16.1.91). 

5. Sp.spm. fra Odd Holten om styrking av ar
beidskontorenes kapasitet i forbindelse 
med den økte ledigheten, spesielt i Øst
fold, S.tid. 2216-2217 (6.2.91). 

6. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om anslag 
for arbeidsløsheten og sysselsettingsvek
sten i 1991, S.tid. 2252-2253 (6.2.91). 

7. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om uttalelser fra 
statsministeren om hvorvidt Regjeringen 
eller næringslivet har ansvar for arbeids
ledigheten, S.tid. 2471-2472 (20.2.91). 

8. Sp.spm. fra Leiv Stensland om tiltak for å 
lette overgangen til arbeidsmarkedet for 
ungdom etter avtjent vemeplikt, S.tid. 
2474 (20.2.91). 

9. Sp.spm. fra Laila Kaland om ei meir soli
darisk fordeling av arbeidsplassar gjen
nom halvering av overtida, S.tid. 2479 
(20.2.91). 

10. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om sentral
banksjef Skånlands uttalelse om Norges 
valg av side mellom inflasjonsfare og sys
selsettingsnivå, S.tid. 2510-2511 (20.2.91). 

11. Sp.spm. fra Pål Atle Skjervengen om bed
ring av næringsli?>ets konkurranseevne er 
forenlig med anmodning om å ansette fle
re personer, S.tid. 2511-2512 (20.2.91). 

12. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om kjøp 
av utstyr til Televerket utenlands, som vil 
framskynde arbeidsledighet ved Alcatel 
STK, Kongsvinger, S.tid. 2591 (6.3.91). 

13. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om ut
vikling av nye arbeidsplasser i Stange et
ter nedlegging av Akershagan sentralhjem 
for psykisk utviklingshemmede, S.tid. 
2899-2901 (10.4.91). 
(Jf. sak 18.) 
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14. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om eit eige 
arbeidskontor på Askøy, S.tid. 3049 
(17 .4.91). 

15. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om nedleg
ging av arbeidskontoret i Eidsvoll, S.tid. 
3049 (17.4.91). 

16. Sp.spm. fra Per Aunet, framsatt av Mag
nar Sortåsløkken om Direktoratet for sta
tens skogers retningslinjer for mekanise
ring, som innebærer halvering av antall 
skogsarbeidere, S .tid. 3087-3088 (24.4.91). 

17. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om hvor
vidt Hydro-sjefen har mer makt enn Re
gjeringen over sysselsettingen, og hvordan 
Regjeringen vil skaffe arbeid til alle, S.tid. 
3092- 3094 (24.4.91). 

18. Sp.spm. fra Eirin Faldet om tiltak mot tap 
av arbeidsplasser gjennom nedlegging av 
institusjoner ved gjennomføring av 
HVPU-reformen, S.tid. 3260-3261 (8 .5.91). 
(Jf. sak 13.) 

19. Sp.spm. fra Karl Sørmo om tiltak mot den 
forventede høye arbeidsledigheten i Indre 
Salten etter nedlegginger i Sulitjelma og 
ved Vensmoen, S.tid. 3262 (8.5.91). 

20. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om tiltak mot 
arbeidsmarkedsbedriftenes økonomiske 
problemer, som delvis er en virkning av 
gjeldende refusjonssystem, S.tid. 3262-
3263 (8.5.91). 

21. Sp.spm. fra Olav Akselsen om reduksjon 
av arbeidsgiveravgifta for personar under 

25 dr for å få fleire unge i arbeid, S.tid. 
3296-3297 (8.5.91). 

22. Sp.spm. fra Anne Aakervik om desentrali
sering av Arbeidsformidlingen i Oslo, 
S.tid. 3397-3398 (22.5.91). 

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

folketrygd. (Kap. 4. Stønad under arbeids
løyse; reduksjon i oppholdsperioden for 
stønad til 13 uker; endring i beregnings
grunnlaget for dagpenger i 2. stønadspe
riode; oppheving av forsørgertillegg.) 
Ot.prp. 23, ref. O.tid. 231, Innst. O. 38, O.tid. 
380-405 (30.4.91), Besl. O. 47, L.tid. 21-22 
(7 .5.91). Lov av 10. mai 1991. 
(6 forslag i Odelstinget sendt Stortinget, 
hvorav 2 fra R. Q . Haarstad pva. Sp og SV 
se REGJERINGEN OVERSENDT I, l fra 
FrP og 4 fra SV - ikke bifalt.) 
(Jf. Il, sakene 4 til 6.) 

2. Endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønns
p~ikt under permittering. (Midlertidig ut
VIdelse av !ønnspliktperioden til20 uker.) 
Ot.prp. 63, ref. O. tid. 418, Innst. O. 77, O. tid. 
614-615 (11.6 .91), Besl. O. 76, L .tid. 32 
(17 .6.91). Lov av 20. juni 1991. 
(l forslag fra KrF, Sp og SV i Odelsting og 
Lagting ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 9 og I, 2.) 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet, Arbeids- og administrasjonsde
partementet og Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S . 5, S.tid. 1305-1396 
(28.11.91). 
Budsjett-kap.: 

561 Kommunale sysselsettingstiltak 
1541 4541 Arbeidsformidlingen 
1542 4542 Arbeidsmarkedstiltak 
1543 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for 

yrkeshemmede 
2 31 O Ekstraordinære sysselsettings til

tak 
(l forslag fra H og FrP sendt Regjeringen
se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Omorganisering av arbeidsmarkedseta
tens andrelinjetjeneste. 
St. prp. l. Tillegg l, ref. S .tid. 359, Budsjett
innst. S. 5. S.tid. 1305-1396 (28.11.91). 

3. Revidert nasjonalbudsjett 1992. 
(Vedlegg: l. Budsjettanslagene for 1989, 
1990 og 1991. 2. Aktuelle Lakgrunnstabel
ler.) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3532, Budsjett-innst. 
S. IV, S.tid. 4361-4426, 4457 (19.6 .92). 
(Jf. II, 13.) 

4. Forslag fra Johan J. Jakobsen og Gud
mund Restad om tiltak for økt sysselset
ting. 
Dok. 8:35, ref. S.tid. 3734, Budsjett-innst. 
S. IV, S.tid. 4361-4426, 4457 (19.6.92) og 
vedlagt protokollen. 
(Jf. I, 3.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Askøy kommune, sender uttalelse datert 7. 

oktober 1991 vedrørende 80-ukers reglene 
for arbeidsledige. 
Ref. S.tid. 305 (21.10.91), og vedlagt proto-
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kollen. (Sendt finanskomiteen og kommu
nal- og miljøvernkomiteen til orientering i 
samsvar med Presidentskapets beslutning 
av 25.10.91.) 

2. Endra løyvingsvedtak for 1991 for Vegfor
mål. 
(Infrastrukturinvesteringer i riksveg- og 
europaveganlegg, sykkelveger; inndek
ningsmåten.) 
St.prp. 6, ref. S.tid. 47 , Innst. S. 6, S .tid. 
340-341 (24.10.91). 
(l forslag fra Inge Myrvoll pva. SV - ikke 
bifalt.) 

3. Endringer på statsbudsjettet for 1991 un
der Miljøverndepartementet. (Miljørelater
te sysselsettingstiltak, utvikling av miljø
byer.) 
St. prp. 12, ref. S .tid. 305, lnnst. S . 10, S.tid. 
359 (29.10.91). 

4. Bygging av 420 kV-ledningen Salten-Svar
tisen. (Vedlegg til innst.: Brev av 28.10.91 
fra Olje- og energidepartementet, statsrå
den, til energi- og industrikomiteen.) 
St. prp. 11, ref. S.tid. 305, Innst. S . 17, S.tid. 
385-386 (31.10.91). 

5. Endringer av bevilgninger på statsbud
sjettet for 1991 under Finans- og tolldepar
tementet, vedrørende kap. 2310- Ekstraor
dinære sysselsettingstiltak. 
St. prp. 22, ref. S .tid. 845, Innst. S. 45, S.tid. 
1771 
(6.12 .91). 

6. Endringer på statsbudsjettet for 1991 un
der Kommunaldepartementets forvalt
ningsområde. (Kap. 561 Kommunale sys
selsettingstiltak - post 60 kan overføres.) 
St.prp. 27, ref. S.tid. 1183, Innst. S . 53, 
S.tid. 1773 (9.12.91). 

7. Endringer på statsbudsjettet for 1991, ved
rørende kap. 1543 Spesielle arbeidsmar
kedstiltak for yrkeshemmede. 
St.prp. 25, ref. S.tid. 845, Innst. S . 43, S.tid. 
1791 (10.12.91). 

8. lnterp. fra Tora Aasland Houg om tiltak 
mot oppkjøp , slakting og nedlegging av 
norske industribedrifter. 
S.tid. 2151-2168 (16.1.92). 

9. Forslag fra Per Aunet pva. SV oversendt 
fra Odelstinget l 7. mars 1992: «Stortinget 
ber Regjeringa fremje forslag om at 80-ve
kers regelen opphevast frå den tid Kongen 
bestemmer. 
S.tid. 2917 (24.3.92). 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 1.) 

10. Omstilling i Ringsaker. Tilskudd til perso
nalutviklingsselskap. (Moelv Personalut
vikling A/S.) 
St.prp. 55, ref. S .tid. 2701, Innst. S . 125, 
S.tid. 3056- 3060 (31.3.92). 

11. Forslag fra Kristin Clemet og Sverre Mau-

ritzen om å be Regjeringen praktisere sys
selsettingslovens § 26 slik at det i større 
grad blir tillatt å drive privat arbeidsfor
midling. 
(Vedlegg: Brev av 16.3.92 fra Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet om ILO
konvensjon nr. 96 vedr. arbeidsformid
ling.) 
Dok. 8:6, ref. S .tid. 1781, lnnst. S . 121, 
S.tid. 3294- 3304 (10.4.92). 
(Forslaget med tilslutning fra FrP ikke bi
falt. l forslag fra H og Frp om oppsigelse 
av ILO konvensjon nr. 96 -ikke bifalt.) 

12. Forslag fra Kristin Clemet om å be Regje
ringen legge frem forslag om å endre sys
selsettingslovens § 27 slik at det blir tillatt å 
drive utleie av arbeidskraft. 
(Vedlegg til innst.: 3 brev av henholdsvis 
18.3.91, 17.1.92 og 29.1.92 til kommunal- og 
miljøvernkomiteen fra Arbeids- og admi
nistrasjonsdepartementet med oversikt 
over registrerte firma det er gjort unntak 
for.) 
Dok. 8:15 (1990-91), ref. S.tid. 1810 (1990-
91), Innst. S . 127, S.tid. 3294-3304 (10.4.92). 
(Forslaget med tilslutning fra FrP ikke bi
falt.) 

13. Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger 
på statsbudsjettet 1992. (Nye arbeidsmar
kedstiltak, nye studieplasser, kommunalt 
vedlikehold med sysselsettingsvirkning, 
miljøvern i kommunene med sysselset
tingsvirkning, forbedring av tilbudet in
nen helsevesen og eldreomsorg, tilskudd 
til boligsamvirke og Husbanken for arbei
de med gjeldslettetiltak, omlegginger i av
giftsopplegget, statens konsernkontosys
tem.) 
St. prp. 89, ref. S .tid. 3532, lnnst. S. 237, 
S.tid. 4361- 4457 (19.6.92). 
(176 forslag, hvorav l fra A, KrF og Sp og l 
fra A, FrP og Aune-lista bifalt og 4 forslag 
oversendt Regjeringen, henholdsvis l fra 
Per Kristian Foss pva. H, FrP og Krf, 2 fra 
Tor Mikkel Wara pva. FrP og l fra Tora 
Aasland Houg pva. SV.) 
(Jf. I, 3.) 

m. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Nils O. Galten om ein gjen

nomgang av arbeidsmarknadstiltaka med 
sikte på å hindre at dei konkurrerer ut den 
ordinære arbeidsmarknaden, S .tid. 363-
364 (30.10.91). 

2. Sp.spm. fra Hallvard Bakke om det lave 
antall tiltaksplasser i forhold til antall ar
beidsledige i Oslo, Bergen, Trondheim og 
Stavanger, S.tid. 364-365 (30.10.91). 

3. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om arbeids
og administrasjonsministeren si utsegn 
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om at tilsette bør gå ned i løn for å berge 
a rbeidsplassar og om dette er i tråd med 
Regjeringa sin politikk, S.tid. 931-932 
(20.11.91). 

4. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om arbeids
og administrasjonsministerens uttalelse 
om at ansatte bør gå ned i lønn for å redde 
arbeidsplasser, og å forhindre at dette 
rammer lavtlønnsgrupper, S .tid. 932-933 
(20.11.91). 

5. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om arbeids- og 
administrasjonsministerens uttalelse om 
at ansatte bør gå ned i lønn for å redde ar
beidsplasser, og ut fra dette anbefaling av 
bedriftsvise oppgjør, S.tid. 933-935 
(20.11.91). 

6. Sp.spm. fra Ulf Guttormsen om opprett
holdelse av aktivitet og sysselsetting ved 
Stormøllen AlS i Trøndelag, S.tid. 1289-
1290 (27 .11.91). 

7. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om fortsatt 
finansiering etter 1993 av stillinger innen 
kommunal omsorgstjeneste, S .tid. 1294-
1295 (27.11.91). 

8. Sp.spm. fra Kari Helliesen om forslag om 
omlegging av arbeidstreningsgruppene og 
oppbygging av praksisplasser for yrkes
hemmede, S.tid. 2081-2082 (8.1.92). 

9. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om en fiske
bedrift i Hasvik som henter inn ufaglært 
arbeidskraft fra utlandet, på tross av høy 
arbeidsledighet i Finnmark, S.tid. 2126-
2127 (15.1.92). 

10. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om bruk av 
«Arbeid for 
trygd»-ordningen som fører til at faglærte 
sies opp og arbeid utføres av ufaglærte på 
tiltak, S.tid. 2202-2203 (29.1.92). 
(Jf. sak l.) 

11. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om når statsmi
nisteren vil ta konsekvensen av at regje
ringen har mislykkes med bekjempelsen 
av arbeidsledigheten, S.tid. 2284-2286 
(5.2.92). 

12. Sp.spm. fra Hilde Johnson om årsaken til 
at Stavanger holdes utenfor prosjektet 
«Ung i storby 92~>, S.tid. 2313-2314 (5.2.92). 

13. Sp.spm. fra Kari Helliesen om revurde
ring av søknaden fra Fretex i Stavanger 
om å få flere ansatte, S.tid. 2448 (12.2.92). 

14. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om kon
krete tiltak for å hindre ytterligere oppløs
ning av velferdssamfunnet, S. tid. 2469-
2471 (12.2.92). 

15. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik, fram
satt av Odd Holten om en ordning der sta
ten dekker en del av utgiftene til utbedring 
av boliger, for å gi flere arbeid i bygge
bransjen, S .tid. 2612-2613 (19.2.92). 

16. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om rett tillø
na arbeid for pensjonistar, S.tid. 2767-
2768 (11.3.92). 

l 7. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om ar
beidsdirektørens uttalelse om at EØS-av
talen kan løse arbeidsledighetsproblemet i 
Norge, S.tid. 2881-2882 (18.3.92). 

18. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om tiltak for 
kvinnelige 
arbeidstakere som er blitt arbeidsledige 
etter avvikling av HVPU-institusjoner, 
S.tid. 3090-3091 (1.4 .92). 

19. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om arbeids
tillatelse i Norge for 5000 utlendinger i en 
tid med høy arbeidsledighet, S .tid. 3187-
3188 (8.4.92). 

20. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om Arbeids
formidlingen i Sandnes som har gitt kost
bare kurstilbud uten videre oppfølging, 
S.tid. 3371 (29.4.92). 

21. Sp.spm. fra Ingvald Godal, framsatt av 
Hallgrim Berg om bedrifter på Rjukan 
som ikkje får folk til ledige jobbar, sjølv 
om det er mange arbeidsledige i distriktet, 
S .tid. 3371-3372 {29.4.92). 

22. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om en ma
lermester som ikke har fått noen søkere til 
ledige stillinger, på tross av den høye ar
beidsledigheten, S.tid. 3827-3828 {3.6.92). 

23. Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om ute
stenging av vikarbyråene fra ordningen 
med ((utdanningsvikarer», S.tid. 3928-
3929 (10.6.92). 

24. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen, 
framsatt av Anneliese Dørum om årsaken 
til at Oslo/Akershus bare er tiltenkt 5% av 
den foreslåtte bevilgning til miljørelaterte 
sysselsettingstiltak, S.tid. 3930-3931 
(10.6.92). 

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

folketrygd, og i lov av 27. juni 1947 nr. 9 om 
tiltak til å fremme sysselsetting. (Dispen
sasjon fra 80-ukersregelen for 
dagpenger for ytterligere 13 uker på visse 
vilkår.) 
Ot.prp. 32, ref. O.tid. 272, Innst. O. 43, O.tid. 
338-349 (17.3.92), Besl. O. 53, L.tid. 32 
(24.3.92). Lov av 27 . mars 1992. 
(l forslag i Odelstinget fra Per Aunet pva. 
SV sendt Stortinget (ikke bifalt). l forslag i 
Lagtinget fra H og FrP ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 9.) 

2. Endring i lov 6. mai 1988 nr. 22om lønns
plikt under permittering. (Utvidelse av pe
rioden uten lønnsplikt til 26 uker.) 
Ot.prp. 87, ref. O.tid. 621, Innst. O. 85, O.tid. 
890-893 (15.6.92), Besl. O. 110, L.tid. 69 
(19.6.92). Lov av 26. juni 1992. 
(l forslag fra SV, KrF og Sp sendt Stortin
get (ikke bifalt).) 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet, Arbeids- og administrasjonsde
partementet og Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap.: 

561 Kommunale sysselsettingstiltak 
1540 4540 Arbeidsmarkedsetaten 
1542 4542 Arbeidsmarkedstiltak 
1543 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for 

yrkeshemmede 
2310 Ekstraordinære sysselsettingstil

tak 
2. Revidert nasjonalbudsjett 1993. 

(Vedlegg: l. Brev fra Norges Bank om 
«Retningslinjer for utforming av pengepo
litikken». 2. Budsjettanslagene for 1990, 
1991 og 1992. 3. Tabellvedlegg.) 
St.meld. 2, ref. S .tid. 3892, Budsjett-innst. 
S. IV, S.tid. 4713-4825 (17 .6.93). 
(Jf. Il, 5.) 

Il. Alminnelige saker: 
!.Attføring og arbeid for yrkeshemmede. 

Sykepenger og uførepensjon (Attførings
meldingen). 
(Vedlegg: l. Utvikling av tiltaksmidler un
der budsjettets kap. 1543, 1981-1991. 2. Ar
beidsmarkedstiltak for yrkeshemmede 
(statsbudsj. kap. 1543). 3. Endring i totalt 
antall sykepengedager for avsluttede til
feller etter alder. 1984 - 1990. Menn og 
kvinner. 4. Gjennomsnittlig antall syke
pengedager pr. avsluttet sykepengetilfelle 
etter alder, 1990. Menn og kvinner. 5. 
Langtidssykmeldte pr. 31.12.1989 og 
31.12.1990 i prosent av antall personer med 
rett til sykepenger. 6. Antall erstattede sy
kepengedager pr. ikke- ufør person med 
pensjonsgivende inntekt l/2 G og over i 
fylkene 1990. 7. Diagnosegrupper. 8. Lang
tidssykemeldte pr. 31.12 .1990 etter alder 
og diagnosegrupper. 9. Folketrygdens ut
gifter til attføring. Målt i fast grunnbeløp. 
1985-1991. 10. Endringer i prosent fra fore
gående år i Folketrygdens utgifter til attfø
ring, målt i fast grunnbeløp. 11. Antall att
føringstilfeller hjemlet som medisinsk att
føring. Anslag. Påbegynte, løpende og av
sluttede tilfeller 1988-1990. 12. Avsluttede 
attføringstilfeller etter bortfallsgrunn 
1985-1990. Menn og kvinner. Særskilte 
vedlegg: l. NOU 1990: l 7 Uførepensjon. 
Leder Odd Helge Askevold. 2. NOU 1990: 
23 Sykelønnsordningen. Leder Konrad B. 
Knutsen.) 

St.meld. 39 (1991-92), ref. S.tid. 3347 (1991-
92), Innst. S. 11, S.tid. 580-606 (22 .10.92). 
(Utkast til innstilling forelagt kommunal
og miljøvernkomiteen før avgivelse. 2 for
slag fra Magnar Sortåsløkken pva. SV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

2. Endringer av bevilgningene på statsbud
sjettet for 1992 under Olje- og energidepar
tementet. (Tilskudd til Statkraft for fullfø
ring av dammen i Stor- Glomfjordutbyg
gingen (Svartisen) av hensyn til sysselset
tingen i distriktet.) 
(Vedlegg: Kontrakt mellom Staten ved Ol
je- og energidepartementet (OED) og 
Norsk Hydro Produksjon a.s. (Norsk Hy
dro) mellom salg av hjemfalte deler av Frø
ystul kraftverk m.m. i Månavassdraget i 
Tinn og Vinje kommuner.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 1472, Innst. S. 81, 
S .tid. 2171- 2192 (14.12.92). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Sverre Mauritzen pva. H og 
FrP oversendt fra Odelstinget 25. mai 
1993: «Stortinget ber Regjeringen legge 
frem forslag om å endre sysselsettingslo
vens § 26, slik at det blir tillatt å drive med 
formidling av arbeidskraft i privat regi.» 
S.tid. 4138 (3.6.93) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

4. Forslag fra Sverre Mauritzen pva. H og 
FrP oversendt fra Odelstinget 25. mai 
1993: «Stortinget ber Regjeringen legge 
frem forslag om å endre sysselsettingslo
vens § 27, slik at det blir tillatt å drive med 
utleie av arbeidskraft, eventuelt i en prø
veperiode på 5 år.>> 
S.tid. 4138 (3.6.93) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

5. Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger 
på statsbudsjettet 1993. (Flere studieplas
ser, rentesenking i statsbankene, nye ar
beidsmarkedstiltak, felles sysselsettings
tiltak i offentlig sektor- KAJA, nye stillin
ger til arbeidsformidlingen m.m.) 
St.prp . 78, ref. S .tid. 3892, Innst. S. 240, 
S .tid. 4713-4825 (17.6.93). 
(151 forslag, hvorav 6 bifalt: l fra A,Sp og 
Aune, l fra Kjell Borgen pva. alle partier, 3 
fra A, KrF og Sp og l fra A, SV og Sp. 5 for
slag oversendt Regjeringen: l fra Wara 
pva. FrP,SV og Aune, l fra Wara pva. FrP 
og KrF, l fra Holten pva. KrF, l fra sjøfarts
og fiskerikomiteens medlemmer og l fra 
finanskomiteen.) 
(Jf. I, 2.) 

6. Forslag fra Tora Aasland Houg pva. SV 
oversendt fra Odelstinget 4. juni 193: «Inn-
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tekt opptjent ved deltakelse på tiltak skal 
regnes med i kvalifiseringskravet for opp
tjening av nye dagpengerettigheter.>> 
S.tid. 4937 (2.9.93) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 6.) 

7. Forslag fra Tora Aasland Houg pva. SV 
oversendt fra Odelstinget 4. juni 1993: 
«Det anmodes om at Regjeringen - i sam
band med den bebudede gjennomgangen 
av dagpengeordningen - vurdere en (mid
lertidig) opphevelse av den såkalte 8 0-
ukersrege len.» 
S.tid. 4938 (2.9.93) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(Jf. IV, 6.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om nytt ar

beid i Freia Marabou-konsernet for 17 
oppsagte ved Freia Husholdning, S. tid. 
151-152 (14.10.92). 

2. Sp.spm. fra Eleonore Bjartveit om samar
beid med fagorganiserte om arbeidsopp
gaver som kan hjelpe unge inn i arbeidsli
vet, S.tid. 693-694 (28.10.92). 

3. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om endrin
ger i den økonomiske politikken for å føl
ge opp vedtak på Arbeiderpartiets lands
møte om full sysselsetting, S.tid. 1259-1260 
(18.11.92). 

4. Sp.spm. fra Steinar Maribo om arbeidslø
se som taper dagpenger etter deltakelse 
på kurs ved Drammen Tekniske Fagskole. 
(Trukket tilbake), S.tid. 1565 (25.11.92). 

5. Sp.spm. fra Arild Rødland om det er rett å 
bruke investeringsavgiften til å bremse in
vestering i nye produksjonsarbeidsplasser, 
S.tid. 2103-2104 (9.12.92). 

6. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om tiltak mot 
den høye arbeidsledigheten i Vestfold, 
S.tid. 2106-2108 (9.12.92). 

·7. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om tilbake
trekking av regjeringens løfte om 17 mil
lioner kroner til ekstra sysselsettingstiltak 
i Aust-Agder, S.tid. 2421-2422 (20.1.93). 

8. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om lovlighe
ten av at firmaer driver privat arbeidsfor
midling av leger i Norge, S.tid. 2424-2425 
(20.1.93). 

9. Sp.spm. fra Reidar Johansen, framsatt av 
Tora Aasland Houg om omorganisering 
av arbeidsmarkedsetaten og konsekven
ser for sysselsettingssituasjonen i Sogn og 
Fjordane, Nordland og Finnmark, S.tid. 
2679 (10.2.93). 

10. Sp.spm. fra Ingvald Godal om AMO-ord
ningar (Arbeidsmarkedsopplæring) som 
øydelegg for vanlege levekraftige bedrif
ter, S.tid. 2680-2681 (10.2.93). 

11. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om å følge opp 

rapporten fra pilot-prosjektet «Produser i 
Norge», som anslår gevinsten av å erstatte 
importvarer med norske varer til minst 
15 000 nye arbeidsplasser, S.tid. 2767-2768 
(17 .2.93). 

12. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om å vurdere reglene for bruk av ekstraor
dinære sysselsettingsmidler til kultursek
toren, S.tid. 2374-2876 (24.2.93). 

13. Sp.spm. fra Thea Knutzen om høringsno
tat om nyorganiseringen av attføringsar
beidet og hovedansvar til trygdeetaten i 
samsvar med sosialkomiteens flertall, S. 
tid. 3179-3180 (31.3.93). 

14. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om inn
stramninger i regelverket for utbetaling 
av ledighetstrygd, slik at sesongarbeid i 
jordbruket kan utføres av innenlandsk ar
beidskraft, S.tid. 3180-3181 (31.3.93). 

15. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om at olje
selskapet Shell som operatør for Draugen
feltet kommer til å bruke engelsk arbeids
kraft til forpleiningen, S.tid. 3717-3718 
(12.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om lovvalg i forsikring, lov om gjen

nomføring i norsk rett av EØS-avtalens 
vedlegg V punkt 2. om fri bevegelighet for 
arbeidstakere m.v. innenfor EØS og lov 
om endringer i enkelte lover som følge av 
EØS-avtalen. 
(Vedlegg: EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 
(rådsforordning (EØF) nr. 1612/68 og nr. 
312/76) om fri bevegelse for arbeidstakere 
m.v. innenfor EØS med de endringer og 
tillegg som følger av vedlegg V, protokoll l 
til avtalen og avtalen for øvrig.) 
Ot.prp. 72 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 21, O.tid. 103-120 (13.11.92), 
Besl. O. 17, L.tid. 6-7 (16.11.92). Lov av 27. 
november 1992. 
(3 forslag, hvorav l fra Lisbeth Holand 
sendt Regjeringen (via Stortinget) - se RE
GJERINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endring av enkelte lover som følge av at 
Sveits ikke blir med i EØS. (EØS-loven og 
lov om fri bevegelse for arbeidstakere in
nen EØS.) 
Ot.prp. 57, ref. O. tid. 542, Innst. O. 79, O. tid. 
589-590 (29.4.93), Besl. O. 89, L.tid. 57 
(4.5.93). Lov av 11. juni 1993. 
(Jf. forrige sak.) 

3. Endringer i sysselsettingsloven av 17. juni 
1947 nr. 9. (Dispensasjon fra forbudet mot 
privat arbeidsformidling.) 
Ot.prp. 67, ref. O. tid. 578, Innst. O. 109, 
O.tid. 732-736 (25.5 .93), Besl. O. 113, L.tid. 
65 (3.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
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(2 forslag sendt Stortinget- se Il, 3 og 4.) 
4. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12om fol

ketrygd og i visse andre lover. (Yrkesrettet 
attføring). (Oppfølging av attføringsmel
dingen, overføring av ansvar fra trygdeeta
ten til arbeidsmarkedsetaten, skille mel
lom yrkesrettet attføring og medisinsk re
habilitering.) 
Ot.prp. 58, ref. O.tid. 578, Innst. O. 129, 
O.tid. 788-802 (1.6.93), Besl. O. 123, L .tid. 74 
(9.6.93). Lov av 11 . juni 1993. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 1.) 

5. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12om fol
ketrygd og i visse andre lover. (Samlepro
posisjon). (Oppfølging av Attføringsmel
dingen, arbeidsgivers ansvar for bedrifts
intern attføring og rett til sykepenger, 

plikt til å ta imot behandlings- eller attfø
ringstiltak.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 578, Innst. O. 110, 
O.tid. 806-815 (1.6.93), Besl. O. 124, L.tid. 74 
(9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 

6. Endringer i lov 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak 
til å fremme sysselsetting og lov l 7. juni 
1966 nr. 12om folketrygd. (Hjemmel for å 
iverksette og organisere arbeidsmarkeds
tiltak og for å fastsette lønn og om forhol
det mellom tiltakslønn og dagpenger.) 
Ot.prp. 96, ref. O.tid. 708, Innst. O. 134, 
O.tid. 1009-1011 (4.6 .93), Besl. O. 146, L.tid. 
84 (9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(2 forslag i Odelstinget fra Tora Aasland 
Houg pva. SV sendt Stortinget - se Il, 6 og 
7.) 
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SÆRAVGIFTER 

Se også: AVGIFTER, FINANSER, MERVERDIAVGIFT, PRISER, SKATTER, STATSBUD
SJETTET, TOLL 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
(Kjøttkontrollavgiften.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 654-696 
(21.11.89). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet og Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 822-845 
(27.11.89). 
Budsjett-kap.: 

55 70 Lotteriavgift 
55 71 Totalisatoravgift 
55 72 Avgift av Tallspillet Lotto 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1261-1360 
(5.12.89). 
Budsjett-kap.: 

5577 Apotekavgift 
5578 Avgift pd farmasøytiske spesial

preparater 
4. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 

statsbudsjettet 1990. 
Budsjett-innst. S. 13, S .tid. 1365-1430 
(6.12 .89). 
Budsjett-kap.: 

5506 Avgift på arv og gaver 
5507 Skatt og avgift pd utvinning av 

petroleum 
5521 Merverdiavgift og investeringsav-

gift m.m. 
5526 Alkoholavgift 
5531 Tobakksavgift 
5536 Motoroognavgift m.m. 
5537 Båtavgift m.m. 
5541 Elektrisitetsavgift 
5542 Mineral- og smøreoljeavgift 
5.555 Sjokolade- og sukkeroareavgift 
5556 Avgift på kullsyreholdige alkohol-

frie drikk eva rer m.m. 
5557 Sukkeravgift 
5558 Avgift pd kullsyrefrie alkoholfrie 

drikkevarer m.m. 

5559 Kosmetikkavgift 
5563 Honoraravgift m.v. 
5565 Dokumentavgift 
5580 Charterreiseavgift 
5581 Avgift pd utstyr for opptak og/eller 

gjengivelse av lyd eller bilder m.v. 
5582 Avgift på miljøskadelige batterier 

(l forslag fra Tor Mikkel Wara om arveav
gift og fradrag på begravelsesomkostnin
ger, bifalt.) 
(Jf. Il, sak 2.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Nedsettelse av investeringsavgiften. (Ned

settelse til 7 pst. generelt og fritak for bygg 
og anlegg i Finnmark og Nord-Troms.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 71, Innst. S. 4, S.tid. 
259-263 (31.10.89). 

2. Endring i vedtak av 17. november 1989 om 
forskudd på formues- og inntektsskatt til 
staten for inntektsåret 1990 og vedtak av 6. 
desember 1989 om avgift på elektrisk 
kraft. (I forbindelse med opprettelse av en 
særskilt tiltakssone for Nord-Troms og 
Finnmark.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 2471, Innst. S. 137, 
S.tid. 3211- 3264 (26.4.90). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. DISTRIKTSUTBYGGING li, sak 3.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Steinar Maribo om redusert 

avgift for montering av baksete i varebi
ler, S.tid. 700-701 (22.11.89). 

2. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om 
avgift for nærradioer ved reklameinntek
ter, S.tid. 706-707 (22.11.89). 

3. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om reduksjon 
i avgiftene for nærradiostasjoner, S.tid. 
707-708 (22.11.89). 

4. Sp.spm. fra Harry Jensen om overgang til 
dieseloljeavgift og oppheving av bruk av 
kilometerteller for biltransport, S.tid. 
1644-1645 (13.12.89). 
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5. Sp.spm. fra Jens Marcussen om økning av 
avgiftene for den norske kystskipsft.åten og 
konkurransen med utenlandske transpor
tører, S .tid. 1660-1661 (13.12.89). 

6. Sp.spm. fra Syver Berge om lik brennstoff
pris for heile landet, S.tid. 2167-2168 
(24.1.90). 

7. Sp.spm. fra Eli Arnstad om innføring av 
miljøavgift på klor, S.tid. 2233-2234 
(31.1.90). 

8. Sp.spm. fra Jens Marcussen om initiativ til 
å fjerne mineraloljeavgiftens grunnav
giftsdel for gassolje som nyttes av frakte
fartøyer, S.tid. 2448-2449 (21.2.90). 

9. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om å få 
EF til å godta miljøavgifter som eit middel 
til å redusere salet av miljøskadelege va
rer, S.tid. 2671-2673 (21.3.90). 

10. Sp.spm. fra Inge Staldvik om vurdering av 
økte avgifter på fossile brensler, S.tid. 
2960-2961 (4.4.90). 

11. Sp.spm. fra Inge Staldvik om tiltak for å 
stanse utslipp og forurensning fra produk
ter med klororganiske forbindelser, S.tid. 
2962 (4.4.90). 

12. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om be
handling av sak om fritak for ombyggings
avgift for motorsykkel for funksjonshem
mede, S.tid. 3916-3918 (6.6.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i veglov 21. juni 1963 nr. 23. 

(Hjemmel for innkreving av lokal drivstof
favgift i forbindelse med finansiering av 
hovedvegutbygging i Tromsø.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 4, Innst. O. 26, O.tid. 97-
99 (27 .3.90), Besl. O. 29, L. tid. 14 (4.4.90). 
Lov av 18. mai 1990. 
(l forslag i Odelstinget- ikke bifalt.) 
(Jf. VEGVESEN li, 7 .) 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Landbruksdepartementet. 
(Kjøttkontrollavgiften.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1101-1144 
(3.12 .90). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet og Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 6, S.tid. 1244-1271 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 

5570 Lotteriavgift 
5571 Totalisatoravgift 
5572 Avgift av Tallspillet Lotto 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 11, S.tid. 1277-1356 
(6.12.90). 
Budsjett-kap.: 

5577 Apotekavgift 
5578 Avgift pd farmasøytiske spesial

preparater 
4. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 

statsbudsjettet 1991. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Skatteligningen for 
inntektsåret 1988. 2. Oversikt over skatte
og avgiftsspørsmål under utredning.Ved
legg til Budsjett-innst.: Oppsummering av 
forslag fra mindretallet angående de ulike 
skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S . 13, S .tid. 1423-1474 
(7 .12.90). 

Budsjett-kap.: 
5506 Avgift pd arv og gaver 
5507 Skatt og avgift pd utvinning av 

petroleum 
5521 Merverdiavgift og investeringsav-

gift m.m. 
5526 Alkoholavgift 
5531 Tobakksavgift 
5536 Motorvognavgift m .m . 
5537 Avgift pd bdtmotorer 
5541 Elektrisitetsavgift 
5542 Mineral- og smøreoljeavgift 
5555 Sjokolade- og sukkervareavgift 
5556 Avgift pd kullsyreholdige alkohol-

frie drikkevarer m.m. 
5557 Sukkeravgift 5558 Avgift pd kull

syrefrie alkoholfrie drikkevarer 
m.m. 5559 Kosmetikkavgift 

5563 Honoraravgift m .v. 
5565 Dokumentavgift 
5580 Charterreiseavgift 
5581 Avgift pd utstyr for opptak og/eller 

gjengivelse av lyd eller bilder m.v. 
5582 Avgift pd miljøskadelige batterier 

(31 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

5. A. Formues- og inntektsskatt til staten for 
inntektsåret 1990 (kap. 5501), § 8 (begrens
ningsregelen), B. Endring av vedtak om 
avgift på utstyr på opptak og/eller gjengi
velse av lyd eller bilder m.v. for 1991 (kap. 
5581), C. Endring av vedtak om avgift på 
alkohol for 1991 (kap. 5526), D . Endring av 
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vedtak om avgift på tobakkvarer for 1991 
(kap. 5531) og E. Endring av vedtak om av
gift på kosmetiske toalettmidler for 1991 
(kap. 5559). 
(Vedlegg: 11. Oversikt over skatter og av
gifter. 12. Oversikt over saldert budsjett 
1991.) 
St.prp. l. Tillegg 9, ref. S .tid. 1570, Bud
sjett-innst. S. 13. Tillegg l, S .tid. 1908-1974 
(salderingsdebatt 20.12.90). 
(l forslag- ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

6. Revidert nasjonalbudsjett 1991. (Bilavgif
ter. Sammendrag av Dok. 8:50 om reduk
sjon av importavgiften på biler.) 
Budsjett-innst. S. IV, S .tid. 4374-4442 
(20.6 .91) . 
(Jf. li, sak 5.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Avgift på patroner med blyhagl. 

St.prp. 10, ref. S.tid. 522, Innst. S. 44, S .tid. 
951-952 (29.11.90) og tilbakesendt Regje
ringen. 
(2 forslag- ikke bifalt.) 

2. Forhøyelse av engangsavgiften på kombi
nerte biler m.m. 
St.prp. 13, ref. S.tid. 699, Innst. S. 43, S .tid. 
952-954 (29.11.90). 

3. Forslag fra Kristin Halvorsen pva. SV 
oversendt fra Odelstinget 17. desember 
1990: «Stortinget ber Regjeringen om å til
føre inntektene fra C02-avgiften på petro
leumsvirksomhet på kontinentalsokkelen 
til Det internasjonale klimafond.» 
S .tid. 1908 (20.12.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. IV, sak 1.) 

4. Redusert avgift på elektrisk kraft for ferro
legeringsindustrien m.v. 
St.prp. 52, ref. S.tid. 2609, Innst. S . 108, 
S.tid. 2839- 2847 (22 .3.91). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

5. Forslag fra Lodve Solholm og Pål Atle 
Skjervengen om å be Regjeringen legge 
frem en plan for reduksjon av importav
giften på biler. 
(Vedlegg: Importørens regnestykke.) 
Dok. 8:50, ref. S.tid. 3827 , Innst. S . 240, 
S.tid. 4374- 4468 (20.6.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. I, sak 6.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Steinar Maribo om reglene for 

dokumentavgift på overføring av eiendom 
mellom ektefeller når dette skjer pga. 
tvangsauksjon, S.tid. 438-439 (24.10.90). 

2. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om reduk
sjon i omregistreringsavgifta for bussar 

ved samanslåing av Åsane Billag og Fana
Os-Milde Bilruta, S.tid. 2035-2036 (9.1.91). 

3. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om midlerti
dig fritak for elektrisitetsavgift for deler 
av norsk ferroindustri, S. tid. 2247-2248 
(6 .2.91). 

4. Sp.spm. fra Vidar Kleppe, framsatt av Jan 
Simonsen om tillatelse for en person til å 
benytte baksetene i sin Porsche, som er for
skriftsmessig satt inn, S.tid. 2607 (6.3.91). 

5. Sp.spm. fra Jens Marcussen om fartøyer 
som er fritatt for mineraloljeavgift på 
brenselolje, men blir fakturert for denne 
avgiften, S.tid. 2607-2608 (6 .3.91). 

6. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om en person 
som ikke tillates å innføre sin svenskregis
terte bil avgiftsfritt, da vedkommende har 
arbeidet på sjøen og ikke brukt den sam
menhengende i ett år, S .tid. 2714-2715 
(13.3.91). 

7. Sp.sprn. fra Ase Klundelien om bilavgifter 
for grensependlere, S .tid. 2715-2716 
(13 .3 .91). 

8. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om fritak
sordning for dokumentavgift ved organi
sering av energiverk som aksjeselskaper, 
S.tid. 3081 (17 .4.91). 

9. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om å hin
dre at hørselshemmede som er avhengig 
av høreapparat vil få merutgifter på grunn 
av miljøavgift på batterier, S.tid. 3099-
3100 (24.4.91). 

10. Sp.spm. fra Nils O. Golten om kunstnerav
giften som hindrer innkjøp av norske TV
programmer på video til norske sjøfolk, 
S.tid. 3108 (24.4.91). 

11. Sp.spm. fra Paul Chaffey, framsatt av Per 
Torbjørn Svendsen om miljøavgift på ben
sin, og målsetting for reduksjon av privat
bilismen i indre Oslofjordregion, S .tid. 
3373-3374 (15.5.91) . 

12 . Sp.spm. fra Steinar Maribo om raskere 
saksbehandlingstid for arveavgiftsbereg
ninger, S .tid. 3706-3707 (5 .6.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om avgift på utslipp av C02 i petrole

umsvirksomhet på kontinentalsokkelen 
m.v. (Inntekten tilføres Statens petrole
umsfond.) 
Ot.prp. 17, ref. O.tid. 123, Innst. O. 19, O.tid. 
196-203 (17 .12.90), Besl. O. 24-25, L. tid. 11-
12 (20 .12.90). Lover av 21. desember 1990. 
(l forslag fra SV om å tilføre inntekten Det 
intemasjonale klimafond sendt Stortinget 
(ikke bifalt.). 
l forslag i Lagtinget fra H og FrP om å 
henlegge lovforslaget- ikke bifalt.) 
(Jf. Il, l og STATSBUDSJETTET I, sake
ne 5 og 31.) 
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2. Endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om 
merverdiavgift og visse særavgiftslover. 
(Endring av teknisk art i merverdiavgifts
loven; endringer av rentebestemmelsene i 
særavgiftslovene - tilbakebetaling av av
gift med renter.) 

Særavgifter 

Ot.prp. 18, ref. O. tid. 218, Innst. O. 30, O. tid. 
262-268 (21.2.91), Besl. O. 32, 34, 35, 36, 
L.tid. 15-16 (7.3.91). Lovav 22. mars 1991. 

1991-92 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
(Kjøttkontrollavgift.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 791-842 
(18.11.91). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet og Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1021-1036 
(22.11.91). 
Budsjett-kap.: 

5570 Lotteriavgift 
5571 Totalisatoravgift 
55 72 Avgift av Tallspillet Lotto 

3. Skattevedtak for 1991, unntatt § 8 skatte
begrensningsregelen, samt avgiftsvedtak 
for 1992. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Skatteligningen for 
inntektsåret 1989. 2. Oversikt over skatte
og avgiftsspørsmål under utredning. Ved
legg til Budsjett-innst.: Forslag fra mind
retall .) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1398-1457 
(29.11.91). 
Budsjett-kap.: 

5506 Avgift på arv og gaver 
5507 Skatt og avgift på utvinning av 

petroleum 
5521 Merverdiavgift og investeringsav-

gift m.m. 
5526 Alkoholavgift 
5531 Tobakksavgift 
5536 Motorvognavgift m.m. 
5537 Avgift på båtmotorer 
5541 Elektrisitetsavgift 
5542 Mineral- og smøreoljeavgift 
5555 Sjokolade- og sukkervareavgift 
5556 Avgift på kullsyreholdige alkohol-

frie drikkevarer m.m. 
5557 Sukkeravgift 
5558 Avgift på kullsyrefrie alkoholfrie 

drikkevarer m.m. 
5559 Kosmetikkavgift 
5563 Honoraravgift m.v. 
5565 Dokumentavgift 
5580 Charterreiseavgift 
5581 Avgift på utstyr for opptak og/eller 

gjengivelse av lyd eller bilder m.v. 

(41 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 36 og Il, 11.) 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1459-1520 
(2.12.91). 
Budsjett-kap.: 

5577 Apotekavgift 
5578 Avgift på farmasøytiske spesial

preparater 
5. Revidert nasjonalbudsjett 1992. (Endrin

ger i avgiftsopplegget for 1992.) 
(Vedlegg: l. Budsjettanslagene for 1989, 
1990 og 1991. 2. Aktuelle bakgrunnstabel
ler.) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3532, Budsjett-innst. 
S. IV, S.tid. 4361-4426, 4457 (19.6.92). 
(Jf. STATSBUDSJETTET Il, 11.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Redusert avgift på elektrisk kraft for Od

da Smelteverk A/S. 
St.prp. 4, ref. S.tid. 32, Innst. S. 21, S.tid. 
431-617, 630 (finansdebatt 6.11.-7 .11.91). 

2. Innføring av nytt avgiftssystem til erstat
ning for kilometeravgiften. (Autodieselav
gift og vektårsavgift.) 
St.prp. 79, ref. S.tid. 3462, Innst. S. 194, 
S.tid. 4033-4043 (15.6.92). (Jf. IV, L) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Helga Haugen om miljøavgift 

på batterier for høreapparatbrukere. 
(Trukket tilbake), S .tid. 43 (9.10.91). 

2. Sp.spm. fra Sigurd Holemark, framsatt av 
Kjellaug Nakkim om fritak for el-avgift i 
4. kvartal i år for ferrolegeringsbedrifter, 
S.tid. 45-46 (9.10.91). 

3. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om tiltak for å 
stimulere bilsalet og arbeide fram eit meir 
positivt syn på bilbruk, S.tid. 336-337 
(23.10.91). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om konse
kvenser av energi- og miljøavgifter for tre
foredlingsindustrien i Østfold, S. tid. 2445-
2446 (12 .2.92). (Jf. sak 6.) 

5. Sp.spm. fra Jens Marcussen om frafall av 
C02-avgift og mineraloljeavgift for frakte-
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fartøy. (Trukket tilbake), S . tid. 2481 
(12.2.92). 

6. Sp.spm. fra Steinar Maribo om nærings
ministerens løfter om milliardkutt i av
giftsnivået for norsk næringsliv, S. tid. 
2639-2640 (19.2.92). 
(Jf. sak 4.) 

7. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om miljøav
gift på ny spesialbensin for motorsager, 
som kan gi redusert kreftfare for brukere, 
S.tid. 2640-2641 (19.2.92). 

8. Sp.spm. fra Steinar Maribo om dokument
avgift ved omdanning av Barnehagefor
bundet til stiftelse, S.tid. 2790- 2791 
(11.3.92) . 

9. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tap av 
30 000 arbeidsplasser dersom Norge skal 
holde sine miljømål, S. tid. 2792-2793 
(11.3 .92). 

10. Sp.spm. fra Odd Holten om framtidig for
bud mot ølmerking i klasse I, 11 og 11I, 
S.tid. 2794-2795 (11.3.92). 

11. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om innfø
ring av avgiftsfritak for sikkerhetsutstyr 
til biler, S .tid. 2798- 2799 (11.3.92). 
(Jf. sak 14.) 

12. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om fjer
ning av avgift på biler levert med air-bag. 
(Trukket tilbake), S .tid. 2897 (18.3.92). 

13. Sp.spm. fra Oddmund H. Hammerstad om 
problemer for norsk lastebilnæring gjen
nom den finske straffeavgift, S. tid. 2935-
2936 (25.3.92). 

14. Sp.spm. fra Karin Lian om lavere avgifter 
på sikkerhetsutstyr i bil for å redusere 
ulykkene, S .tid. 3362 (29.4.92). 
(Jf. sak 11.) 

15. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om refu-

sjonsordningen for mineraloljeavgift for 
sjøgående rutetrafikk, som bare gjelder 
for ruter med offentlig tilskudd, S .tid. 
3362-3363 (29.4.92). 

16. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om fjerning 
av kosmetikkavgiften og ny alkoholavgift 
tilpasset endringene i Sverige, S.tid. 3369-
3370 (29.4.92). 

17 . Sp.spm. fra Inger-Marie Ytterhorn om fri
tak for kosmetikkavgift på salver for psori
atikere og andre allergipasienter, S.tid. 
3470-3471 (6.5.92). 

18. Sp.spm. fra Terje Nyberget om unntak i 
miljøavgiftene ved en eventuell Snøhvit
utbygging, S .tid. 3543-3544 (13.5.92). 

19. Sp.spm. fra Terje Nyberget om konsekven
ser av ny kraftforavgift, S.tid. 3778-3779 
(27 .5.92). 

20. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om vektav
giften ved import av bil som er basert på 
fulle bensin- og spylertanker, S. tid. 3800-
380 l (27 .5.92). 

21. Sp.spm. fra Leiv Blakset om auke i vrak
panten for bil for å få dei eldste bilane ut 
av trafikken, S.tid. 3842 (3.6.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om endringer i lov av 19. mai 1933 nr. 

11 om omsetningsavgift. (ileggelse av av
gift ved urettmessig bruk av merket driv
stoff - i forbindelse med omlegging av ki
lometeravgift til autodieselavgift og vekt
årsavgift.) 
Ot.prp. 58, ref. O. tid. 481, Innst. O. 81, O.tid. 
918-920 (15.6.92), Besl. O. 125, L.tid. 72 
(19.6.92). Lov av 26. juni 1992. 
(l forslag i Lagtinget - ikke bifalt.) 
(Jf. II, 2.) 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
(Kjøttkontrollavgift.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1132-1167 
(16.11.92). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet og Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1187-1206 
(17.11.92). 
Budsjett-kap.: 

5570 Lotteriavgift 
5571 Totalisatoravgift 

3. Avgiftsvedtak for 1993. 
(Vedlegg til St. prp. l for Finans- og tollde
partementet: 2. Oversikt over skatte- og 

avgiftsspørsmål under utredning. Vedlegg 
til Budsjett-innst.: Forslag fra mindretall.) 
Budsjett-innst. S. 13, S .tid. 1673-1716 
(27.11.92). 
Budsjett-kap.: 

5506 Avgift pd arv og gaver 
5507 Skatt og avgift pd utvinning av 

petroleum 
5521 Merverdiavgift og investeringsav-

gift m.m. 
5526 Alkoholavgift 
5531 Tobakksavgift 
5536 Motorvognavgift m.m. 
5537 Avgift pd bdtmotorer 
5542 Mineral- og smøreoljeavgift 
5544 Kull- og koksavgift 
5545 Miljøavgifter i landbruket 
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5555 Sjokolade- og sukkervareavgift 
5556 Avgift pd kullsyreholdige alkohol

frie drikkevarer m.m. 
5557 Sukkeravgift 
5558 Avgift pd kullsyrefrie alkoholfrie 

drikkevarer m.m. 
5559 Kosmetikkavgift 
5563 Honoraravgift m.v. 
5565 Dokumentavgift 
5580 Charterreiseavgift 
5581 Avgift pd utstyr for opptak og/eller 

gjengivelse av lyd eller bilder m.v. 
(39 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 32.) 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1722-1780 
(30.11.92). 
Budsjett-kap.: 

5577 Apotekavgift 
5578 Avgift pd farmasøytiske spesial

preparater 
5. Omlegging av elektrisitetsavgiften. (Pro

duksjonsavgift for elkraft produsert i 
vannkraftverk; fritak for elavgift for kraft
intensiv industri, treforedlingsindustri og 
veksthusnæringen mot økning i avgift for 
resterende brukere.) 
St.prp. l. Tillegg 9, ref. S.tid. 2029, Bud
sjett-innst. S. 13. Tillegg l, S.tid. 2254-2317 
(salderingsdebatt 18.12.92). 
(5 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. IV, 1.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Refusjon av dokumentavgift for Statkraft 

SF og Statnett SF. 
St.prp. 3, ref. S.tid. 143, Innst. S. 35, S .tid. 
1072 (12.11.92). 

2. Forslag fra Tore A. Liltved pva H. og FrP 
oversendt fra Odelstinget 26.10.92: «Det 
henstilles til Regjeringen å legge frem for
slag om nedtrapping av særavgiften på 
materiell og mottakerutstyr.» 
S.tid. 1938 (3.12.92) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(Jf. F...RINGKASTING IV, 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om unntak 

for eingongsavgift for minibussar som 
vert kjøpt av familiar på 6 eller fleire per
sonar. (Trukket tilbake), S.tid. 1258 
(18.11.92). 

2. Sp.spm. fra Syver Berge om ekstrautgifter 
for mindre bensinstasjonar i samband 
med farging av diesel, S.tid. 1571-1572 
(25.11.92). 

3. Sp.spm. fra Jens Marcussen om lastebilei
ernes trussel om utflagging pga. rammevil
kårene for næringen, S.tid. 3321-3322 
(21.4.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om produksjonsavgift på elektrisk 

kraft. 
Ot.prp. 21, ref. O. tid. 276, Innst. O. 51, O. tid. 
377-379 (17 .12.92), Besl. O. 58, L.tid. 26 
(21.12.92). Lov av 8. januar 1993. 
(Jf. I, 5.) 

2. Endringer i skatteloven m.fl. (Endr. i arve
avgiftsloven - forsikringsbeløp utbetalt 
ved dødsfall, kapitaliseringsprosenten.) 
Ot.prp. 43, ref. O. tid. 491, Innst. O. 76, O. tid. 
543-549 (20.4.93), Besl. O. 84, L.tid. 55 
(27 .4.93). Lov av 21. mai 1993. 
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TELEKOMMUNIKAS.JONER 

Omfatter bl.a.: Kabelnett, Statens teleforvaltning, telegrafloven. 
Se også: KOMMUNIKASJON, POST, TELEVERKET 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet 
Budsjett-innst. S. 14, S .tid. 1541-1616 
(8.12.89). 
Budsjett-kap.: 
1360 4360 Statens teleforvaltning 
1361 Statens teleforvaltningsråd 

Il. Alminnelige saker: 
l . Endra løyvingsvedtak for 1989 for Trans

portsubsidiar og Statens teleforvaltning 
og om endring av forslag i St. prp. nr. 13 
(1989-90) som gjeld Vegformål m.v. (Kap. 
1350/4350 Statens teleforvaltning, revidert 
budsjett.) 
St.prp. 29, ref. S .tid. 372, Innst. S. 44, S .tid. 
1616- 1619 (8 .12.89). 

2. Ymse saker som gjeld Sivil luftfart, Veg
formål, Jernbaneformål, Post, og Telekom
munikasjonar. (Utsetting av frist for over
føring av eierandel i Janco Kabel-TV A/S.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 3390, Innst. S. 203, 
S.tid. 3867- 3872 (5.6.90). 

3. Vurdering av monopol eller konkurranse 
for tilbud av mobiltelefontjenester. 
St.meld. 49, ref. S.tid. 3579, Innst. S. 262, 
S.tid. 4417- 4425 (14.6.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erik Dalheim om kabel-TV-sel

skapet Nordkabel som innfører tilleggsav
gifter i et område hvor det har monopol, 
S.tid. 3545-354G (16.5.90). 

2. Sp.spm. fra Karin Lian om ulike telefon
takster for innbyggere i samme kommune, 
etter kommunesammenslåing i Vestfold, 
S.tid. 3550-3551 (16.5.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1361-1423 
(7 .12 .90). 
Budsjett-kap.: 
1370 4370 Statens teleforvaltning 
1371 Statens teleforvaltningsråd 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1990 for Si

vil luftfart, Vegformål, Transportsubsidi
ar, Tilskott til fylkeskommunale samferd
selsformål, Jernbaneformål, Post, Tele
kommunikasjonar og Statens teleforvalt
ning. 
St.prp. 9, ref. S .tid. 410. 
(Trukket tilbake ved St.meld. 23 .) 

2. Tilbaketrekking av St.prp. nr. 9 (1990-91) 
om endra løyvingsvedtak m.v. for 1990 for 
Sivil luftfart, Vegformål, Transportsubsi
diar, Tilskott til fylkeskommunale sam
ferdselsformål, Jernbaneformål, Post, Tele
kommunikasjonar og Statens teleforvalt
ning. 
St.meld. 23, ref. S.tid. 699, Innst. S. 29, 
S .tid. 760 (23.11.90). 

3. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1990 for Si
vil luftfart, Vegformål, Transportsubsidi
ar, Tilskott til fylkeskommunale samferd
selsformål, Jernbaneformål, Post, Tele
kommunikasjonar og Statens teleforvalt
ning. (Revidert budsjett 1990.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 770, Innst. S. 71, S.tid. 
1821-1867 (18.12.90). 

4. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1991 for 
vegformål, transportsubsidiar, tilskott til 
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fylkeskommunale samferdselsformål, 
jernbaneformål, post og statens telefonfor
valtning. (Utgifter for Statens teleforvalt
ning i samband med OL 1994.) 

Telekommunikasjoner 

St.prp. 57, ref. S.tid. 2885, Innst. S . 151, 
S .tid. 3775-3779 (6.6.91). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S .tid. 1186-1263 
(26.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1370 4370 Statens teleforvaltning 
1371 Statens teleforvaltningsrtld 
(Jf. Il, 2.) 

D. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m .v. for 1991 for 

Vegformål, Transportsubsidiar, Jernbane
formål, Post, Telekommunikasjonar og 
Statens teleforvaltning. (Revidert budsjett 
for Statens Teleforvaltning; oppretting av 
tidligere vedtak om investeringer og lån 
under Televerket.) 
(Vedlegg: Hurtigruteavtale 1991 mellom 
Samferdselsdepartementet og Ofotens og 
Vesteraalens Dampskibsselskab A/S, 

Troms Fylkes Dampskibsselskap A/S, 
Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap 
ANS.) 
St.prp. 21, ref. S .tid. 748, Innst. S. 37 , S.tid. 
1173-1182 (25.11.91). 

2. Televirksomheten i Norge og om fullmak
ter på statsbudsjettet for 1992 vedkom
mende telekommunikasjoner. 
St.meld. 8, ref. S.tid. 32, Innst. S. 115, S .tid. 
3146-3175 (7 .4.92). 
(3 forslag om omdanning til aksjeselskap
ikke bifalt.) 
(Jf. I, 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om Samferd

selsdepartementets behandling av sak 
vedrørende konsesjon for privat mobiltele
fonanlegg, S.tid. 331-332 (23 .10.91). 

2. Sp.spm. fra Jon Lilletun om forsvarlig og 
rask saksbehandling i Statens Teleforvalt
ning for nærradiosaker, S .tid. 1608-1609 
(4.12 .91). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Samferdselsdepa rtemen
tet. 
Budsjett-innst. S . 14, S.tid. 1473-1517, 
1519-1542 (24.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1370 4370 Statens teleforvaltning 
1371 Statens teleforvaltningsrtld 

2. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag m.v. for 1993. 
(Kap. 1370 og 4370 Statens teleforvaltning, 
overføring av frekvenskon troll tjenesten 
fra Televerket.) 
(Vedlegg: Utkast til vedtekter for Tele-mo
bil AS.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 1072, Bud
sjett-innst. S. 14, S.tid. 1473-1517, 1519-
1542 (24.11. 92). 

D . Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1992 for Ad

ministrasjon, Sivil luftfart, Vegformål, 
Jernbaneformål, Telekommunikasjona r 
og Statens teleforvaltning. (Statens tele-

forvaltning - revidert budsjett og oppret
ting av et reguleringsfond.) 
St. prp . 15, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 67 , 
S.tid. 2136-2138 (10.12.92). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hallgrim Berg, framsatt av 

Anders C. Sjaastad om endringar i lovgje
vinga for satellittkommunikasjon for å si
kra Televerket og norsk industri same 
konkurransevilkår som bedrifter i andre 
europeiske land, S .tid. 2773-2774 (17 .2.93). 

2. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om å få Tele
verket til å sørge for sikker drift av Sandø
ysenderen i Troms, som formidler TV og 
VHF-signaler, S .tid. 2892-2893 (24.2.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 29 . april 1899 om Eneret 

for Staten til Befordring af Meddelelse ved 
Hjælp af Telegraflinjer og lignende Anlæg 
(Telegrafloven) . (Utvidelse av taushets
pliktbestemmelser.) 
Ot.prp. 87, ref. O.tid. 645, Innst. O. 88, O.tid. 
655 (14.5.93), Besl. O. 100, L . tid. 61 (19 .5.93). 
Lov av 4. juni 1993. 



Televerket - 704 -

TELEVERKET 

Se også: KOMMUNIKASJON, TELEKOMMUNIKASJONER 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Samferdselsde
partementet og dets etaters deltakelse i 
aksjeselskaper m.v. 3. Budsjettforslag for 
1990 fra Styret for Televerket.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1541-1616 
(8.12.89). 
Budsjett-kap.: 
2453 5453 Televerket 

2. Endringer i Samferdselsdepartementets 
budsjettforslag for 1990 vedrørende Jern
banetransport, Post og Telekommun ika
sjoner. (Revisjon av driftsbudsjettforslag 
for Televerket.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 372, Budsjett
innst. S. 14, S.tid. 1541-1616 (8.12.89). 
(Jf. forrige sak og Il, sakene l og 2.) 

11. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1989 for Ad

ministrasjon, Sivil luftfart, Vegformål, 
Jernbanetransport, Post og Telekommuni
kasjonar. (Brundtland-regjeringa sitt 
framlegg. Nedlegging av Televerkrådet. 
Kap. 2453 og 5453, revidert budsjett 1989, 
avgrensing av telemonopolet for teleauto
mater (myntautomater).) 
(Vedlegg: Skriv med beriktigelse fra dep., 
ref. S.tid. 72.) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 72, Innst. S. 44, S.tid. 
1616-1619 (8.12.89). 
(Jf. neste sak.) 

2. Endra løyvingsvedtak for 1989 for Trans
portsubsidiar og Statens teleforvaltning 
og om endring av forslag i St.prp. nr. 13 

(1989-90) som gjeld Vegfonnål m.v. (Syse
regjeringas endringsframlegg. Revidert 
driftsbudsjett for Televerket.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 372, lnnst. S. 44, S.tid. 
1616- 1619 (8.12.89). 
(Jf. forrige sak.) 

3. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1990 for Si
vilt beredskap. Vegformål, Jernbanefor
mål, Post og Telekommunikasjoner. (Revi
dert budsjett for Televerket, tilbakebeta
ling av statslån gjennom sysselsettingstil
tak, ytterligere takstreduksjoner, stillings
forslag.) 
St.prp. 65, ref. S.tid. 2471, Innst. S. 112, 
S.tid. 2734- 2735 (27 .3.90). 

4. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Samferdselsdepartementets forvalt
ning av statens eierinteresser i TBK AlS i 
1988. 
Ref. S.tid. 2037, Innst. S. 152, S.tid. 3461 
(15.5.90). 

5. Ymse saker som gjeld Sivil luftfart, Veg
formål, Jernbaneformål, Post, og Telekom
munikasjonar. (Heving av kapitaltaket i 
INMARSAT.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 3390, Innst. S. 203, 
S.tid. 3867-3872 (5.6.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Elv heim om tilbud om an

net arbeid for overflødig personell etter 
automatisering av kystradiotjenesten i 
Harstad, S.tid. 358-359 (15.11.89). 

2. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om 
Televerkets brudd på GATT-regelverket, 
som kan forsinke modernisering av fly
kontroll på Østlandet, S.tid. 3551 (16.5.90). 
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1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Samferdselsde
partementet og dets etaters deltakelse i 
aksjeselskaper m .v. 4. Budsjettforslaget 
for 1991 fra Styret for Televerket.) 
Budsjett-innst. S. 14, S .tid. 1361-1423 
(7 .12.90). 
Budsjett-kap.: 
2453 5453 Te~erket 

U. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1990 for Si

vil luftfart, Vegformål, Transportsubsidi
ar, Tilskott til fylkeskommunale samferd
selsformål, Jembaneformål, Post, Tele
kommunikasjonar og Statens teleforvalt
ning. (Endring i budsjett 1990, forslag til 
endret bestillingsfullmakt for Televerket.) 
St. prp. 24, ref. S .tid. 770, Innst. S. 71, S.tid . 
1821- 1867 (18.12 .90). 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, sak 31 .) 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Samferdselsdepartementets forvalt
ning av statens eierinteresser i TBK AlS i 
1989. 
Ref. S .tid. 1192, Innst. S . 83, S .tid. 2542 
(21.2 .91). 

3. Forslag fra Anders C. Sjaastad, Kjellaug 
Nakkim, Hallgrim Berg og Ingvard Sverd- · 
rup om salg av aksjer i TBK AlS. 
Dok. 8:9, ref. S.tid. 763, Innst. S. 84, S .tid. 
2664, 2825-2839 (22.3 .91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marit Nybakk om Teledirekto

ratet som benytter et rørleggerfirma som 
bruker danske leiefirmaer med ikke god
kjent arbeidskraft, S.tid. 2236-2237 (6.2.91). 

2. Sp.spm. fra Pål Atle Skjervengen om byg
gearbeider for Teledirektoratet som ble ut
ført med uorganisert arbeidskraft, og ret
ten til å være uorganisert, S .tid. 2575 
(6.3.91). 

3. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om kontrollme
kanismer som kan begrense misbruk av 
Televerkets Teletorg, S .tid. 2588-2590 
(6.3.91). 

4. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om kjøp 
av utstyr til Televerket utenlands, som vil 
framskynde arbeidsledighet ved Alcatel 
STK, Kongsvinger, S.tid. 2591 (6 .3.91). 

5. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om offentliggjøring av Televerkets over
sikt over kostnader og dekningsgrad for 
utbygging av TV2 , S .tid. 2770-2771 
(20.3.91). 

6. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om tilsette i Te
leverket som har manipulert med eigne 
teljarsteg, og tiltak for å motverka slikt i 
framtida , S .tid. 3058-3059 (17 .4.91). 

7. Sp.spm. fra Børre Rønningen om omorga
nisering av Televerkets organisasjon, som 
inneber sterk sentralisering, og nedbyg
ging av sjølstendige teleområde, S. tid. 
3275-3276 (8.5.91). 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Samferdselsdepa rtemen
tet. (Fullmakt til oppretting av aksjesel
skap.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1186-1263 
(26.11.91). 
Budsjett-kap.: 
2453 5453 Televerket 
(Jf. Il, 3.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m .v. for 1991 for Si

vil luftfart, Vegformål, Transportsubsidi
ar, Jernbaneformål og Telekommunikasjo-

45 

nar. (Kjøp av aksjepost i Norsk Nyetable
ring A/S.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 234, Innst. S . 14, S .tid. 
405-408 (5.11.91). 

2. Nettopostering i NSB og nedskriving av 
anleggsmidlar i Televerket. 
St. prp. 47, ref. S.tid. 2195, Innst. S. 96, 
S.tid. 2723 (27 .2.92). 

3. Televirksomheten i Norge og om fullmak
ter på statsbudsjettet for 1992 vedkom
mende telekommunikasjoner. 
St.meld. 8, ref. S .tid. 32, Innst. S . 115, S .tid. 
3146- 3175 (7 .4.92). 
(3 forslag om omdanning til aksjeselskap
ikke bifalt.) 
(Jf. I, 1.) 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Børre Rønningen om fullmak

ter for Televerkets administrasjon til å 
gjennomføre omorganiseringstiltak før 
Stortingets organ er hørt, S. tid. 946 
(20.11.91). 

2. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om bedret kon
troll med Televerkets åpne linjer og tele
torg, S .tid. 946-948 (20.11.91). 

3. Sp.spm. fra Anders Aune om Televerkets 
rasjonaliseringsprosess i Nord-Norge, og 
plassering av arbeidsplasser utenom Finn
mark, S .tid. 949-950 (20.11.91). 

4. Sp.spm. fra Inger Pedersen om delt re
gionsledeise i Televerkets Region Nord, 
S.tid. 1293 (27.11.91). 

5. Sp.spm. fra Per Risvik om midlertidig 
gjenåpning av Televerkets Teletorgtjeneste 
for å redde arbeidsplasser, S .tid. 1609-1610 
(4.12 .91). 

6. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om merknad til 
Televerket om ikke å foreta disposisjoner 
som binder opp Stortingets behandling av 
Televerkets organisasjonsstruktur, S.tid. 
1960-1961 (18.12.91). 

7. Sp.spm. fra Eirin Faldet, framsatt av Jo
han M. Nyland om reduksjon i kostnadene 
ved Televerkets nummeropplysningstje
neste, S.tid. 2461-2462 (12.2.92). 

8. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om omorganise
ring i Televerket, hvor de ansattes organi
sasjoner ikke har hatt formell innflytelse 
over fremtidig bemanningsreduksjon, S . 
tid. 2800-2801 (11.3.92). 

9. Sp.spm. fra Børre Rønningen om fullmakt 
for Televerkets administrasjon til å for
skuttere organisatoriske endringar i Tele
verket før Stortinget har behandla saka, 
S .tid. 3935- 3936 (10.6.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. (Fullmakt til oppretting av aksjesel
skap.) 
(Vedlegg til St.prp. 1: Samferdselsdeparte
mentet og dets etaters deltakelse i aksje
selskaper m .v.) 
Budsjett-innst. S . 14, S.tid. 1473-1517, 
1519-1542 (24.11.92). 
Budsj~tt-kap . : 

2453 5453 Televerket 
2. Diverse endringer i Samferdselsdeparte

mentets budsjettforslag m .v. for 1993. 
(Kap. 2453 og 5453, utskilling av Tele-mo
bil fra Televerket som eget aksjeselskap, 
førtidspensjonstilbud.) 
(Vedlegg: Utkast til vedtekter for Tele-mo
bil AS.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S .tid. 1072, Bud
sjett-innst. S. 14, S.tid. 1473-1517, 1519-
1542 (24.11.92). 

Il. Alminnelige saker: 
!.Omorganisering av Televerket. 

(Vedlegg: l. Televerkets utredning av 25. 
mai 1992. 2. Styrets vedtak av 28. april 
1992. 3. Behandlingsregler ved overgang 
til ny organisasjon (Vedlegg til styreproto
koll for 28. april1992).) 
St.meld. 67 (1991-92), ref. S.tid. 4470 (1991-
92), Innst. S. 25, S.tid. 742-766 (30.10.92). 
(4 forslag, hvorav 2 sendt Regjeringen, 
henholdsvis fra Geir-Ketil Hansen pva. SV 
og Sp og fra Børre Rønningen, Solveig 
Sollie og Peter Angelsen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT I. 2 forslag ikke bi
falt.) 

2. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1992 for Ad-

ministrasjon, Sivil luftfart, Vegformål, 
Jernbaneformål, Telekommunikasjonar 
og Statens teleforvaltning. (Økning av Te
leverkets aksjefullmakt.) 
St. prp. 15, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 67, 
S.tid. 2136-2138 (10.12.92). 

3. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1993 for Ad
ministrasjon, Vegfonnål, Post og Telekom
munikasjonar. (Etablering av Televerkets 
eigarselska p.) 
(Vedlegg: Bruk av naturgass i samferd
selssektoren i Norge.) 
St.prp. 51, ref. S.tid. 3048, Innst. S. 149, 
S.tid. 3844- 3850 (18.5.93). 
(l forslag fra H og FrP om omgjøring til 
aksjeselskap ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om utanlands

ke TV-selskap som vurderer å droppe sen
dingar med førehandsomtale av OL på 
grunn av høge prisar på leige av liner frå 
Televerket, S . tid. 1565-1566 (25.11.92). 

2. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om omdanning 
av Televerket til aksjeselskap frå 1995, slik 
styret i Televerket meiner er påkravt, 
S .tid. 2459-2460 (27 .1.93). 

3. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om Tele
verkets satsing på Marco Polo-satellitten, 
S.tid. 2463 (27 .1.93). 

4. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om krav til og 
kontrollordninger for pengespill og premi
ekonkurranser ved tilbudet fra Teletorget, 
S.tid. 2930-2931 (10.3.93). 

5. Sp.spm. fra Svein Alsaker om krav fra Te
le- og Dataforbundet til Televerket om å si 
opp abonnementene til dem som mar
kedsfører salg av seksuelle tjenester, S.tid. 
3435-3436 (28.4.93). 
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TOLL 

Omfatter bl.a.: Tollere, tolloven, Tollvesenet. 
Se også: AVGIFTER, FINANSER, MERVERDIAVGIFT, PRISER, SKATTER, STATSBUD
SJETTET, SÆRAVGIFTER 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Næringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 570-629 
(20 .11.89). 
Budsjett-kap.: 
161 O 461 O Toll- og avgiftsdirektoratet, Tollve

senet 
2. Tollavgifter for 1990. (Tollendringer som 

følge av Norges handelsavtale med EF og 
EFTA-samarbeidet. Tollpreferansesyste
met for utviklingsland (GSP). Oppfølging 
av innføring av enhetsdokument (SAD). 
EDB- utviklingen i tollvesenet.) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 845-847 
(27 .11.89). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om endringer i 

tollvesenets arbeidsområde, slik at pass
kontrollen kombineres med narkotika- og 
grensekontroll, S.tid. 2523 (7.3.90). 

2. Sp.spm. fra Marit Nybakk om datteren til 
ANC Sør-Afrikas offisielle representant i 
Norge som ble utsatt for ydmykende be
handling på Fornebu, og tiltak for å hindre 
gjentagelse av slike episoder, S.tid. 3319-
3320 (2.5.90). 

3. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om en svensk 
statsborger som arbeider i Norge, men ik
ke får benytte sin svenskregistrerte bil uten 
å betale toll, S.tid. 3922-3923 (6 .6.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1002 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 
1610 4610 Toll- og avgiftsdirektoratet - Toll

vesenet 
2. Tollavgifter for 1991. (Tollendringer som 

følge av Norges handelsavtale med EF og 
EFTA-samarbeidet og GATT. Tollprefe
ransesystemet for utviklingsland (GSP). 
Oppfølging av innføring av enhetsdoku
ment (SAD). EDB- utviklingen i tollvese
net - TV INN.) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1271-1275 
(4.12 .90). 

D. Al~innelige saker: 
l. Interp. fra Svein Alsaker om tiltak for å 

sikre at brennevinsomsetningen skjer i lov
lige og forsvarlige former, S.tid. 2672-2682 
(12.3.91). 
(l forslag fra Svein Alsaker sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

2. Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger 
på statsbudsjettet 1991 . (Omorganisering 
og system- og datamaskinanskaffelser for 
toll- og avgiftsetaten- TVINN.) 
St.prp. 82, ref. S.tid. 3361, Innst. S. 240, 
S .tid. 4374-4472 (20.6 .91). 

DI. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paal A . Bjørnestad om initia

tiv til at elektronisk tollbehandling 
(TVINN) kan innføres i Bergen som plan
lagt, S.tid. 75-76 (10.10 .90). 
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2. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om lempeli
gere praktisering av kvoteordninger for 
tollfrie varer for en planlagt rute Fredrik
stad-Strømstad, S.tid. 564 (14.11.90). 

3. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om 
fjerning av importkvoter og høye tollsatser 
på import av klær og sengetøy fra u-land, 
S.tid. 2072-2073 (16.1.91). 

4. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om tolltjeneste
menn som har handlet avgiftsfri alkohol i 
slappkistene på fergene mellom Kristian
sand og utlandet, S .tid. 2911-2912 (10.4.91). 

5. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om tolltjeneste
menn som har handlet avgiftsfri alkohol i 
slappkistene på fergene mellom Kristian
sand og utlandet, S.tid. 3367-3368 (15.5.91). 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 2, S .tid. 691-747 
(14.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1610 4610 Toll- og avgiftsdirektoratet - Toll

og avgiftsetaten 
2. Tollavgifter for 1992. (Tollendringer som 

følge av EFTA-samarbeidet, EØS-avtalen 
og GATT. Frihandelsavtaler med Øst-Eu
ropa, Tyrkia og Israel. Tollpreferansesys
temet for utviklingsland (GSP). Oppføl
ging av innføring av enhetsdokument 
(SAD) - TVINN. Effektivisering av tollve
senet. Delegering av Stortingets myndig
het.) 
Budsjett-innst. S . 16, S.tid. 1036-1038 
(22.11.91). 

11. Alminnelige saker: 
l. Brev av 3. januar 1992 fra Riksrevisjonen 

angående TVINN-systemet. (Kontroll- og 
revisjonsmulighetene.) 
(Vedlegg: Korrespondanse mellom Riks
revisjonen og Finansdepartementet.Svar
brev 14.11.91 fra departementet på spørs
mål fra saksordfører for tolltariffen, Kris
tin Halvorsen. Brev av 29.1.92 fra finans
minister Sigbjørn Johnsen til Stortinget.) 
Ref. S.tid. 2382 (6.2 .92), Innst. S . 143, S.tid. 
3501-3507 (12.5.92). 
(Jf. I, 2.) 

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

ming av tollforskrifter for å stanse ulovlig 
alkoholsalg fra russiske turister på dags
besøk i Finnmark, S.tid. 1616-1617 
(4.12.91). 

2. Sp.spm. fra Steinar Maribo om norske be
drifter som har fått krav på toll m .v. etter 
konkurs i en dansk bedrift, S. tid. 1619-
1620 (4.12.91). 

3. Sp.spm. fra Syver Berge, framsatt av Marit 
Tingelstad om auke av bøter for smugling 
av kjøt, S . tid. 2084-2085 (8.1.92). 

4 . Sp.spm. fra Terje Nyberget om å bidra til 
at .tolletaten ikke er til hinder for anløp av 
turistskip langs den norske kyst, S.tid. 
3370-3371 (29.4.92). 

5. Sp.spm. fra Anders Aune om bedring av 
kapasiteten hos tollvesenet i Finnmark, 
S.tid. 3555-3556 (13.5.92). 

6. Sp.spm. fra Anders Aune om heving av av
gift ved grensepassering for russere som 
besøker Finnmark, S.tid. 3839-3840 
(3.6.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 10. juni 1966 nr. 5 om 

toll (tolloven). (Hjemmel for å pålegge va
reeier oppbevaring av grunnlagsdoku
menter etter elektronisk tollbehandling 
(TVINN) og renteberegning ved etterbe
regning og tilbakebetaling av toll.) 
Ot.prp. 88, ref. O.tid. 621, Innst. O. 91 : O.tid. 
899 (15.6.92), Besl. O. 113, L.tid. 69 (19.6.92). 
Lov av 26. juni 1991. 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1013 
(4.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1610 4610 Toll- og avgiftsdirektoratet - Toll

og avgiftsetaten 
2. Tollavgifter for 1993. (Tollendringer som 

følge av EFTA-samarbeidet, EØS-avtalen 
og GATT. Frihandelsavtaler med Øst-Eu
ropa, Tyrkia, Israel, Baltikum og Færøy
ene. Tollpreferansesystemet for u-land 
(GSP). Transitteringsordningen og enhets
dokumentet for varefortolling, reisegod
stariffen og reisegodsforskriften. Tariffsa
kene.) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1718-1719 
(27.11.92). 

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

ming i tollforskriftene for å hindre ulovlig 
salg av sprit og sigaretter fra øst-europeis
ke turister, S.tid. 160 (14.10.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i visse lover på Finansdeparte

mentets område (EØS-tilpasning). (Opphe
velse av vilkår om norsk statsborgerskap 
for bevilling til tollagerhold.) 
Ot.prp. 85 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 23, O. tid. 219-238 (17 .11.92), 
Besl. O. 27, L. tid. 10 (23.11.92). Lov av 4. de
sember 1992. 

2. Endring i lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll 
(tolloven). 
Ot.prp. 108. 
(Ikke behandlet.) 
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TRAKTATER 

Omfatter bl.a.: Internasjonale avtaler og overenskomster, skipsfartsavtaler, skipskonvensjoner. 
Se også: GRENSESPØRSMÅL, INTERNASJONAL RETT, INTERNASJONALT SAMAR
BEID, NEDRUSTNING, NORDISK SAMARBEID, SKATTEAVTALER, UTENRIKSSAKER, 
ØKONOMISK SAMARBEID 

1989-90 

Il. Alminnelige saker: 

l. Samtykke til å gjere avtale mellom Regje
ringa i Kongeriket Noreg og D~ interna
sjonale kaffiorganisasjonen om organisa
sjonen sitt kontor i Noreg og om privile
gium og immunitet. 
(Vedlegg: l. Føremålsprotokoll. 2. Avtala i 
engelsk tekst med norsk omsetjing. 3. 
Skilsdom.) 
St.prp. 12, ref. S .tid. 72, Innst. S. 22, S.tid. 
629-630 (20 .11.89). 

2. Samtykke til å inngå en avtale mellom 
Norge og Det europeiske økonomiske felles
skap om systemer for elektronisk utveks
ling av handelsdata. (TEDIS-programmet 
- Trade Electronic Data Interchange Sy
stems.) 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St. prp. 36, ref. S.tid. 967, Innst. S. 56, S .tid. 
1703 (18.12 .89). 

3. Samtykke til godkjennelse av en konven
sjon om gjensid:g godkjenning av prø
vingsresultater og bevis for overenstem
melse med produktspesifikasjoner mellom 
EFTA-landene, samt en tilhørende proto
koll om Lichtensteins tilslutning til kon
vensjonen. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St. prp. 28, ref. S.tid. 317, Innst. S. 71, S.tid. 
1703- 1707 (18.12.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

4. Samtykke til inngåelse av en avtale mel
lom Norge og Det europeiske økonomiske 
fellesskap om opprettelse av et utdan
ningssamarbeid innenfor rammen av gjen
nomføringen av COMETT Il (1990-1994). 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 34, ref. S.tid. 1364, Innst. S. 70, 
S.tid. 1707-1708 (18 .12.89). 

5. Utenriksdepartementets traktatforelegg 

for 1987 om 58 overenskomster inngått 
med fremmede stater og internasjonale or
ganisasjoner. 
Ref. S .tid. 73, Innst. S. 41, S .tid. 2187-2188 
(24.1.90). 

6. Utenriksdepartementets traktatforelegg 
for 1988 om 34 overenskomster inngått 
med fremmede stater og internasjonale or
ganisasjoner i 1988. (ILO-overenskomster 
fra 1983. Trykking av GATT-avtale av 1979 
om offentlige innkjøp med revisjon av 
1987 og tilpassing av Forskrifter for kjøp 
av varer og tjenester til staten.) 
Ref. S .tid. 73, Innst. S. 43, S.tid. 2188-2189 
(24.1.90). 
(Jf. forrige sak.) 

7. Samtykke til ratifikasjon av Konvensjon 
til bekjempelse av ulovlige handlinger 
mot sikkerheten _ved skipsfart og Protokoll 
til bekjempelse av ulovlige handlinger 
mot sikkerheten til faste plattformer plas
sert på kontinentalsokkelen. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 2471, Innst. S. 114, 
S.tid. 2750 (27 .3.90). 

8. Enkelte endringer på statsbudsjettet for 
1990 under Utenriksdepartementet. (Mer
utgifter i forbindelse med tvist mellom 
Norge og Danmark ved Den internasjona
le domstol i Haag om avgrensningen av 
kontinentalsokkelen og fiskerisonen i om
rådet mellom Jan Mayen og Grønland, og 
norsk deltakelse i den internasjonale ord
ning for oppgjør av Det internasjonale 
tinn råds forpliktelser.) 
(Vedlegg: Avtaletekster i form av brev av 
21. november 1989 fra kreditorene, brev
veksling av 8. og 11. desember 1989 mel
lom Tinnrådets eksekutivdirektør og kre
ditorenes representant Hambros Bank, 
samt Tinnrådets resolusjon av 12 . desem
ber 1989. (Vedleggene er på engelsk og i 
norsk oversettelse.)) 
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St.prp. 68, ref. S.tid. 2534, Innst. S. 117, 
S.tid. 2750- 2751 (27 .3.90). 

9. Den 76. internasjonale arbeidskonferanse 
i Geneve 1989. 
(Vedlegg: l. Rapport fra den norske statli
ge delegasjon. Undervedlegg: l. Kommu
nal- og arbeidsminister Kjell Borgens inn
legg i generaldebatten. 2. Den norske dele
gasjons fordeling på komiteer. 3. Nordisk 
innlegg ved plenumsbehandlingen om ur
befolkninger. 4. Nordisk innlegg ved ple
numsbehandlingen av rapporten fra 
Apartheidkomiteen. 2. Norsk og engelsk 
tekst for konvensjon nr. 169 om urbefolk
ninger og stammefolk i selvstendige sta
ter. Norsk tekst for resolusjonen om ILO
tiltak for urbefolkning og stammefolk.) 

St.prp. 102, ref. S.tid. 3579, Innst. S. 197, 
S.tid. 3962-3965 (7 .6.90). 

10. Samtykke til ratifikasjon, med visse forbe
hold, av De Forente Nasjoners Konvensjon 
av 20. november 1989 om barnets rettighe
ter. 
(Vedlegg: Den engelske tekst til konven
sjonen med oversettelse til norsk.) 
St.prp. 104, ref. S.tid. 3914, lnnst. S. 242 
(ikke-beh.), S.tid. 4391 (14.6.90). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jens Marcussen om oppsigelse 

av overenskomst om rett for danske og 
svenske reketrålere til å fiske innenfor 12-
milsgrensen, S.tid. 713 (22.11.89). 

1990-91 

D. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til ratifikasjon, med visse forbe

hold, av De Forente Nasjoners Konvensjon 
av 20. november 1989 om barnets rettighe
ter. 
(Vedlegg: Den engelske tekst til konven
sjonen med oversettelse til norsk.) 
St.prp. 104 (1989-90), ref. S.tid. 3914 (1989-
90), Innst. S. 7, S .tid. 482-497 (8.11.90). 
(2 forslag fra Kjellbjørg Lunde pva. SV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT l.) 

2. Samtykke til ratifikasjon av Den interna
sjonale avtale om jute og juteprodukter, 
1989, vedtatt i Geneve 3. november 1989. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 5, ref. S.tid. 31, Innst. S . 61, S.tid. 
1797-1798 (14.12.90). 

3. Samtykke til undertegning av en overens
komst mellom Norge og Danmark om løs
ning av det dansk-norske arkivspørsmål. 
(Vedlegg: Avtalen på norsk.) 
St. prp. 12, ref. S .tid. 699, Innst. S. 53, S.tid. 
1810 (14.12.90). 

4. Utenriksdepartementets traktatforelegg 
for 1989 om 54 overenskomster inngått 
med fremmede stater og internasjonale or
ganisasjoner i 1989. 
Ref. S .tid. 31, Innst. S . 62, S .tid. 2045-2046 
(15.1.91). 

5. Samtykke til ratifikasjon av avtale om 
opprettelse av Den Europeiske Bank for 
Gjenoppbygging og Utvikling (EBRD) 
med tilhørende vedlegg A og B. (Bidrag til 
økonomiske reformer i Sentral- og Øst-Eu
ropa.) 

(Vedlegg: l. Avtale om opprettelse av 
EBRD. Vedlegg A og B. 2. Formannens 
rapport.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 1571, Innst. S. 102, 
S.tid. 2611-2614 (7.3.91). 

6. Samtykke til ratifikasjon av ILO-konven
sjon nr. 167 og rekommandasjon nr. 17 5 
om tryggleik og helse i byggje- og anleggs
verksemd, vedtekne på arbeidskonferan
sen i Geneve 1988. 
(Vedlegg: Kommunaldepartementets brev 
til Arbeidsbyrået 2. april1990. Arbeidsby
råets svar til Kommunaldepartementet l 7. 
mai 1990.) 
St.prp. 40, ref. S.tid. 2036, Innst. S. 94, 
S.tid. 2759 (14.3.91). 

7. Samtykke til ratifikasjon av tilleggsproto
koll nr. 9 til Den europeiske menneskeret
tighetskonvensjon, om individets rett til å 
bringe saker inn for Den europeiske men
neskerettighetsdomstol. 
(Vedlegg: Protokollen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 99, ref. S.tid. 3906 (10 .6.91), og ved
tatt ikke behandlet av dette Storting. 

8. Samtykke til godkjennelse av en overens
komst mellom Danmark, Finland, Island, 
Norge og Sverige om nordisk arbeidsmar
ked for personer med yrkeskompetansegi
vende, høyere utdannelse av minst 3 års 
varighet. 
St.prp. 95, ref. S.tid. 3449, Innst. S. 192, 
S.tid. 4136 (14.6.91). 

9. Samtykke til ratifikasjon av endringar i 
ein Protokoll av 16. september 1987 til Wi
en-konvensjonen av 22 . mars 1985 om vern 
av ozonlaget, som gjeld stoff som reduse-
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rer ozonlaget. (Utfasing av produksjon og 
bruk av KFK og halonar.) 
(Vedlegg: Justeringar og endring av Mon
treal-protokollen om stoff som reduserer 
ozonlaget (engelsk og norsk tekst).) 
St.prp. 96, ref. S.tid. 3656, Innst. S. 219, 
S.tid. 4312 (19.6.91). 

10. Utbygging og drift av et nordvest-euro
peisk Loran C system. 
(Vedlegg: Engelsk og norsk avtaletekst. 4 
vedlegg til innst. med brevveksling mel
lom sjøfarts- og fiskerikomiteen og fiskeri
ministeren og fra Fiskeridepartementet til 
Stortinget.) 
St.prp. 92, ref. S.tid. 3449, Innst. S. 232, 
S.tid. 4316-4321 (19.6.91). 

11. Samtykke til inngåelse av en avtale, i det 
vesentlige i overensstemmelse med et 
fremlagt utkast, mellom Norge og Det eu
ropeiske økonomiske fellesskap om å etab
lere et samarbeid for høgre utdanning in
nenfor rammen av ERASMUS-program
met. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse. I Orientering om selve 
ERASMUS-programmet. Il og Ill angir 
Norges økonomiske bidrag, også i forhold 
til de øvrige deltakerlandene i program
met, samt betalingsformen.) 
St.prp. 62, ref. S.tid. 3135, Innst. S. 220, 
S.tid. 4331- 4333 (19.6.91). 

12. Samtykke til ratifikasjon av den andre til
leggsprotokoll om avskaffelse av døds
straff til Den Internasjonale Konvensjon 
av 16. desember 1966 om sivile og politiske 
rettigheter. 
(Vedlegg: Den engelske tekst til protokol
len med oversettelse til norsk. 19 vedlegg 
trykt i innst. med uttalelser til saken. Inn
tatt i innst. uttalelser fra justiskomiteen og 
forsvarskomiteen.) 

St.prp. 37, ref. S.tid. 1571, Innst. S. 233, 
S.tid. 4333-4361 (19.6.91). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jens Marcussen om norsk rati

fikasjon av ILO-konvensjonene nr. 163, 
164, 165 og 166 om sjøfolks rettigheter, 
S.tid. 2342 (13.2.91). 

2. Sp.spm. fra Cad I. Hagen om avtalen av 
1959 mellom Sovjetunionen og Norge om 
de baltiske land, og opplysningen om at 
Norge aldri har anerkjent Sovjetunionens 
anneksjon av de baltiske land, S. tid. 3256-
3257 (8.5.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om overføring av domfelte m.m. (Over

føring av utenlandske lovbrytere til soning 
i hjemlandet; samtykke til ratifikasjon 
med forbehold.) 
(Vedlegg: Den europeiske konvensjonen 
21. mars 1983 om overføring av domfelte (i 
engelsk originaltekst og norsk oversettel
se).) 
Ot.prp. 47, ref. O. tid. 405, Innst. O. 56, O. tid. 
441-459 (28.5.91), Besl. O. 58, L.tid. 24 
(6.6.911. Lov av 20. juli 1991. 

2. l) Lov om gjennomføring av avtale om si
vil luftfart mellom Norge, Sverige og Det 
Europeiske Økonomiske Fellesskap, og B) 
Lov om samtykke til inngåelse av avtale 
om sivil luftfart mellom Norge, Sverige og 
Det Europeiske Økonomiske Fellesskap. 
(Vedlegg: Avtale om sivil luftfart mellom 
Norge, Sverige og Det Europeiske Økono
miske Fellesskap.) 
Ot.prp. 58, ref. O.tid. 418, lnnst. O. 75, O.tid. 
678-682 (13.6.91}, Besl. O. 83 og 84, L.tid. 35 
(17.6.91). Lover av 4. juli 1991. 

1991-92 
11. Alminnelige saker: 

l. Samtykke til ratifikasjon av tilleggsproto
koll nr. 9 til Den europeiske menneskeret
tighetskonvensjon, om individets rett til å 
bringe saker inn for Den europeiske men
neskerettighetsdomstol. 
(Vedlegg: Protokollen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 99 (1990-91), ref. S.tid. 32-33, Innst. 
S. 9, S. tid. 387 (4.11.91). 

2. Samtykke til ratifikasjon av Avtalen om 
konvensjonelle styrker i Europa (CFE-av
talen) med protokoller og vedlegg. 
(Vedlegg: Avtalens engelske tekst med 

oversettelse til norsk - l. Avtale om kon
vensjonelle styrker i Europa. 2. Erklærin
gen fra Sovjetunionens regjering. 3. Er
klæring fra Sovjetunionens representant i 
den felles konsultative gruppe. 4. Erklæ
ring fra partene i avtalen om CFE vedrø
rende landbaserte marinefly. 5. Erklæring 
avgitt av Norges Regjering. 6. Erklæring 
av formannen i den felles konsultative 
gruppe. 7. Erklæring av representanten for 
Kongeriket Norge i den felles konsultative 
gruppe.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 404, Innst. S. 32, S.tid. 
1160-1164 (25.11.91). 
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(Utkast til innstilling ble forelagt forsvar
skomiteen til uttalelse før avgivelse.) 
(Jf. IV, 1.) 

3. Samtykke til ratifikasjon av ILO-konven
sjon nr. 162 og tiltreding til rekommanda
sjon nr. l 72 om tryggleik ved bruk av as
best, vedtekne på arbeidskonferansen i 
Geneve, 1986. 
St.prp. 32, ref. S.tid. 1183, Innst. S. 71, 
S .tid. 1856 (16.12.91). 

4. Utenriksdepartementets traktatforelegg 
for 1990 om 61 overenskomster inngått 
med fremmede stater og internasjonale or
ganisasjoner i 1990. 
Ref. S .tid. 33, Innst. S. 90, S.tid. 2567 
(13.2.92). 

5. Samtykke til ratifikasjon av Den europeis
ke konvensjon av 24. november 1983 om 
erstatning til voldsofre (nr. 116). 
(Vedlegg: Den engelske tekst til konven
sjonen med oversettelse til norsk og nor
ske forskrifter med oversettelse til en
gelsk.) 
St.prp. 44, ref. S.tid. 2096, Innst. S . 98, 
S.tid. 2833 (12.3.92). 

6. Samtykke til inngåelse av en samarbeids
avtale, i det vesentlige i overensstemmelse 
med et fremlagt utkast, mellom Norge og 
Det Europeiske Økonomiske Fellesskap om 
en europeisk stimuleringsplan for økono
misk vitenskap (SPES). 
(Vedlegg: Engelsk avtaletekst med norsk 
oversettelse.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 1875, Innst. S. 95, 
S.tid. 2833 (12.3.92). 

7. Samtykke til ratifikasjon av en frihandels
avtale med tilhørende vedlegg og proto
koller mellom EFTA-landene og Tyrkia 
undertegnet i Geneve den 10. desember 
1991. 
(Vedlegg: A) Frihandelsavtalen i engelsk 
originaltekst og norsk oversettelse. B) Av
talens vedlegg og tilhørende protokoller. 
C) Landbruksvarer. Den bilaterale proto
koll mellom Norge og Tyrkia. D) Handels
forbindelsene mellom EFTA-landene og 
Tyrkia, Norge og Tyrkia. E) Frihandelsav
talen og det norske generelle tollpreferan
sesystem (GSP).) 
St.prp. 62, ref. S.tid. 2876, Innst. S . 124, 
S.tid. 3009- 3012 (31.3.92). 
(l forslag fra SV om å utsette ratifikasjo
nen- ikke bifalt.) 

8. Samtykke til tiltredelse til en Europeisk 
avtale om internasjonale hovedtrafikkårer 
(AGR-avtalen) av 15. november 1975. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.)) 
St. prp. 73, ref. S .tid. 3347, Innst. S. 186, 
S.tid. 4164- 4165 (17 .6.92). 

((Innst. forelagt samferdselskomiteen før 
avgivelse.)) 

9. Samtykke til ratifikasjon av en frihandels
avtale med tilhørende vedlegg og proto
koller mellom EFTA-landene og Tsjekko
slovakia undertegnet i Praha den 20. mars 
1992. 
(Vedlegg: A. Frihandelsavtale mellom EF
TA-statene og Den tsjekkiske og slovakis
ke Føderale Republikk. Engelsk original
tekst og norsk oversettelse. B. Avtalens til
hørende vedlegg og protokoller. C. Land
bruksvarer. Den bilaterale protokoll mel
lom Norge og Tsjekkoslovakia. D. De øko
nomiske reformer i Tsjekkoslovakia og fri
handelsavtalens betydning. E. Handels
forbindelsene mellom EFTA-landene og 
Tsjekkoslovakia og mellom Norge og 
Tsjekkoslovakia. F. EFs assosieringsavtale 
med Tsjekkoslovakia, Polen og Ungam.) 
St.prp. 85, ref. S.tid. 3532, Innst. S. 193, 
S.tid. 4165 (17 .6.92). 

10. Utbygging av Norges samarbeid med re
formlandene i øst, herunder samtykke til 
ratifikasjon av: l. Avtale om opprettelse av 
spesialfond for investeringer. 2. Avtale om 
opprettelse av spesialfond for teknisk bi
stand for Estland, Latvia og Litauen mel
lom Norge og Den europeiske bank for 
gjenoppbygging og utvikling (EBRD), 
begge undertegnet i Budapest den 14. 
april1992 . 
(Vedlegg: Avtalene i engelsk tekst med 
norsk oversettelse. ) 
St.prp. 80, ref. S .tid. 3462, Innst. S . 220, 
S.tid. 4166- 4189 (17 .6.92). 
(Utkast til innst. forelagt finanskomiteen 
før avgivelse. l forslag fra Paul Chaffey 
pva. SV, KrF og Sp sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. l for
slag ikke bifalt.) 

11. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1992 under 
Samferdselsdepartementet og om endrin
gar i Avtale om sivil luftfart mellom Norge, 
Sverige og Det Europeiske Økonomiske 
Fellesskap. 
St.prp. 82, ref. S.tid. 3681, Innst. S. 184, 
S.tid. 4306- 4311 (18.6.92). 

12. Samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområ
det (EØS), undertegnet i Oporto 2. mai 
1992. 
(Vedlegg: l. Organiseringen av EØS-for
handlingene. 2. Lovendringer som følge av 
EØS-avtalen. 3. Uttalelser vedrørende 
EØS-avtalen fra sentrale norske organisa
sjoner og institusjoner. 4. Erklæringer 
vedrørende EØS-forhandlingene. Særskil
te vedlegg: l. Avtale om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde. 2. (i alt 12 
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bind) Rettsakter omhandlet i vedleggene 
til Avtalen om Det europeiske økonomis
ke samarbeidsområdet. Vedlegg til lnnst. 
S. 248: l. Tilleggsbrev fra Utenriksdepar
tementet. 2. Spørsmål til Regjeringen med 
svar.) 
St.prp. 100, ref. S.tid. 3681, Innst. S. 248, og 
ikke behandlet av dette Storting. 

13. Samtykke til ratifikasjon av a) en Avtale 
mellom EFTA-statene om opprettelse av et 
Overvåkingsorgan og en Domstol, og b) en 
Avtale om EFTA-statenes faste komite, 
begge undertegnet i Oporto 2. mai 1992 . 
(Vedlegg: l. Fordelingen av forvaltnings
oppgavene mellom Overvåkingsorganet 
og Den faste komite. 2. Avtale mellom EF
TA-statene om opprettelse av et overvå
kingsorgan og en domstol og Avtale om 
EFTA-statenes faste komite. 3. Agreement 

between the EFTA States on the establish
ment of a surveillance authority and a 
court of justice and Agreement on a Stan
ding committee of the EFTA States. Ved
legg til Innst. S. 24 7: Informasjon om feil i 
St.prp. lOL) 
St. prp. 101, ref. S.tid. 3681, Innst. S . 247 , og 
ikke behandlet av dette Storting. 

IV. Lovsaker: 
L Lov om inspeksjoner i samsvar med Avta

len om konvensjonelle styrker i Europa 
(CFE-avtalen) og om immunitet og privile
gier for inspektørene m.fl. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 2.3.92 fra Uten
riksdepartementet til Hans J . Røsjorde.) 
Ot.prp. 28, ref. O.tid. 216, Innst. O. 49, O.tid. 
423-424 (2.4.92), Besl. O. 70, L .tid. 43 
(9.4.92). Lov av 29. mai 1992. (Jf. Il, 2.) 

1992-93 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til ratifikasjon av ein protokoll 

av 18. november 1991 til ECE-konvensjo
nen av 13. november 1979 om langtrans
porterte grenseoverskridande luftureinin
gar, som gjeld kontroll med utslepp av 
flyktige organiske stoff eller grensekrys
sande mengder av slike. 
(Vedlegg: Protokollen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse. I. Område utpeika til 
tiltaksområde for troposfærisk ozon. Il. 
Kontrolltiltak for utslepp av flyktige orga
niske stoff. IlL Kontrolltiltak for utslepp 
av flyktige organiske stoff (VOC) frå veg
gåande motorkøyrety. IV. Klassifikasjon 
av flyktige organiske stoff basert på foto
kjemisk ozondanningspotensial.) 
St.prp. 120 (1991-92), ref. S.tid. 4470 (1991-
92), Innst. S. 9, S.tid. 138-141 (13.10.92). 

2. Samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområ
det (EØS), undertegnet i Oporto 2. mai 
1992. 
(Vedlegg: l. Organiseringen av EØS-for
handlingene. 2. Lovendringer som følge av 
EØS-avtalen. 3. Uttalelser vedrørende 
EØS-avtalen fra sentrale norske organisa
sjoner og institusjoner. 4. Erklæringer 
vedrørende EØS- forhandlingene. Sær
skilte vedlegg: l. Avtale om Det europeis
ke økonomiske samarbeidsområde. 2. (i 
alt 12 bind) Rettsakter omhandlet i vedleg
gene til Avtalen om Det europeiske økono
miske samarbeidsområdet. Vedlegg til 

lnnst. S . 248: l. Tilleggsbrev fra Utenriks
departementet. 2. Spørsmål til Regjerin
gen med svar.) 
St.prp. 100 (1991-92), ref. S.tid. 3681 (1991-
92), Innst. S. 248 (1991-92), S .tid. 169-340 
(15.1 o .-16 .10.92). 
(l forslag fra KrF, SV, Sp og FrP og l for
slag fra SV og Sp om å utsette behandlin
gen- ikke bifalt. Komiteens innstilling bi
falt med 130 mot 35 stemmer etter navne
opprop.) 

3. Samtykke til ratifikasjon av a) en Avtale 
mellom EFTA-statene om opprettelse av et 
Overvåkingsorgan og en Domstol, og b) en 
Avtale om EFTA-statenes faste komite, 
begge undertegnet i Oporto 2. mai 1992. 
(Vedlegg: L Fordelingen av forvaltnings
oppgavene mellom Overvåkingsorganet 
og Den faste komite. 2. Avtale mellom EF
TA-statene om opprettelse av et overvå
kingsorgan og en domstol og Avtale om 
EFTA-statenes faste komite. 3. Agreement 
between the EFTA States on the establish
ment of a surveillance authority and a 
court of justice .and Agreement on a Stan
ding committee of the EFTA States. Ved
legg til Innst. S. 247: Informasjon om feil i 
St.prp. lOL) 
St.prp. 101 (1991-92), ref. S .tid. 3681 (1991-
92), Innst. S. 247 (1991-92), S.tid. 169-341 
(15.10.-16.10.92). 
(Komiteens innstilling bifalt med 130 mot 
35 stemmer etter navneopprop.) 

4. Godkjenning av en avtale i form av en 
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brevveksling mellom Norge og Det euro
peiske økonomiske fellesskap om utvikling 
av det bilaterale fiskerisamarbeidet. 
(Vedlegg: l. Brevvekslingen i norsk og en
gelsk tekst. 2. Brev av 22.11.91 fra Hav
forskningsinstituttet. 3. Brev av 21.11.91 
fra Fiskeridirektoratet. Vedlegg til innst.: 
Informasjon om feil i St.prp. 102 med den 
autentiserte tekst.) 
St.prp. 102 (1991-92), ref. S .tid. 3681 (1991-
92), Innst. S. 15, S.tid. 169-341 (15.10.-
16.10.92). 
(Utkast til innstilling forelagt sjøfarts- og 
fiskerikomiteen før avgivelse. Komiteens 
innstilling bifalt med 131 mot 34 stem
mer.) 

5. Samtykke til ratifikasjon av Avtale om EF
TA-statenes parlamentarikerkomite, un
dertegnet i Reykjavik 20. mai 1992. 
(Vedlegg: Avtalen, i originaltekst på en
gelsk, med oversettelse til norsk.) 
St.prp. 129 (1991-92), ref. S.tid. 4498 (1991-
92), Innst. S. 23, S.tid. 657 (26.10.92). 

6. Samtykke til ratifikasjon av en frihandels
avtale med tilhørende vedlegg og proto
koller mellom EFTA-landene og Israel, un
dertegnet i Geneve den l 7. september 
1992. 
(Vedlegg: A. Avtalen i engelsk original
tekst og norsk oversettelse. B. Avtalens 
vedlegg og protokoller. C. Landbruksva
rer. D . Handelsforbindelsene mellom EF
TA-landene og Israel, Norge og Israel. E. 
Frihandelsavtalen og det norske General 
System of Preferences (GSP), og opphe
velse av GSP for Israel og de okkuperte 
områder.) 
St.prp. 6, ref. S.tid. 658, Innst. S. 51, S.tid. 
2237-2238 (16.12.92). 
(l forslag ikke bifalt.) 

7. Samtykke til ratifikasjon av en konven
sjon av 25. februar 1991 om konsekvensut
redninger av tiltak som kan ha grenseo
verskridende miljøvirkninger. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse. Konsekvensut
redninger, utredningens innhold, generel
le kriterier for vurdering av miljøets be
tydning m. m.) 
St.prp. 113 (1991-92), ref. S.tid. 4043 (1991-
92), Innst. S. 61, S.tid. 2238-2239 (16.12.92). 

8. Samtykke til godkjenning av konvensjon 
mellom Danmark, Finland, Island, Norge 
og Sverige om trygd, undertegnet i Køben
havn den 15. juni 1992. 
(Vedlegg: l. Nordisk Konvensjon om 
trygd. 2. Lovfortegnelse.) 
St.prp. 2, ref. S .tid. 144, Innst. S. 73, S.tid. 
2239 (16.12.92). 

9. Samtykke til ratifikasjon av Protokoll om 

miljøvern til Antarktistraktaten, under
tegnet i Madrid 4. oktober 1991. 
(Vedlegg: l. Protokollen i engelsk original
tekst og norsk oversettelse.2. Det femte 
vedlegg. 3. Stater som har undertegnet 
Protokollen. 4. Antarktistraktaten.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 91, 
S.tid. 2716-2717 (11.2 .93). 

l O. Utenriksdepartementets traktatforelegg 
for 1991 om overenskomster inngått med 
fremmede stater og internasjonale organi
sasjoner. 
Ref. S.tid. 1472 (23.11.92), Innst. S. 97, 
S .tid. 2832 (23.2.93). 

11. Samtykke til ratifikasjon av en frihandels
avtale med tilhørende vedlegg og proto
koller mellom EFTA-landene og Polen un
dertegnet i Geneve 10. desember 1992. 
(Vedlegg: A. Engelsk avtaletekst med 
norsk oversettelse. B . Avtalens tilhørende 
vedlegg og protokoller. C. Landbruksva
rer. Brevveksling mellom Norge og Polen. 
D. De økonomiske reformer i Polen og fri
handelsavtalens betydning. E. Handels
forbindelsene mellom EFTA-landene og 
Polen og mellom Norge og Polen. F. EFs 
assosieringsavtale med Polen, det tidlige
re Tsjekkoslovakia og Ungarn.) 
St.prp. 41, ref. S.tid. 2951, Innst. S. 130, 
S.tid. 3453-3454 (29.4.93). 

12. Samtykke til l) Ratifikasjon av en proto
koll, undertegnet i Brussel 17. mars 1993, 
om justering av avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde (EØS). 2) 
Godkjennelse av en Avtale i form av brev
veksling mellom Norge og Det europeiske 
økonomiske fellesskap av 17. mars 1993 
om midlertidig anvendelse av visse ord
ninger for landbrukssektoren. 
(Vedlegg: Protokoll om justering av avta
len om EØS. I henhold til artikkel 20 i pro
tokollen om justering av avtalen om EØS. 
Sluttakt. Felleserklæring. Omforent møte
referat. Erklæring fra Den Franske Regje
ring. Avtale om anvendelse av visse ord
ninger for landbrukssektoren. Vedlegg til 
innst.: Brev fra Utenriksdepartementet, 
Handelsministeren, av 16.4.93 med svar på 
spørsmål fra Paul Chaffey, SV, og brev av 
16.4.93 med svar på spørsmål fra Anne En
ger Lahnstein, Sp.) 
St. prp. 53, ref. S.tid. 3048, Innst. S. 137, 
S .tid. 3458-3497 (29.4.93) og bifalt med 119 
mot 36 stemmer. 
(l forslag om utsettelse og l forslag om 3/4 
flertall etter Grunnlovens§ 93 ikke bifalt.) 
(Jf. sak 2 og neste sak.) 

13. Samtykke til ratifikasjon av l) en proto
koll om justering av avtalen mellom EF
TA-statene om opprettelse av et overvåk-
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ningsorgan og en domstol, 2) en protokoll 
om justering av avtalen om EFTA-statenes 
faste komite, og 3) en protokoll om juste
ring av avtalen om EFTA-statenes parla
mentarikerkomite, samtlige undertegnet i 
Brussel17. mars 1993. 
(Vedlegg: Protokollene i engelsk original
tekst med norsk oversettelse samt møtere
ferater.) 
St.prp. 54, ref. S .tid. 3048, Innst. S. 138, 
S.tid. 3458-3497 (29.4.93) og bifalt med 121 
mot 34 stemmer. 
(Jf. sakene 3 og 5 og forrige sak.) 

14. Samtykke til godkjennelse av en avtale 
mellom Norge og Danmark/Færøyene om 
frihandel med tilhørende vedlegg og pro
tokoller, undertegnet i København den 28. 
august 1992. 
(Vedlegg: A. Frihandelsavtalen mellom 
Norge og Færøyene. Norsk tekst. B. Avta
lens tilhørende vedlegg og protokoller. c. 
Landbruksavtalen mellom Norge og Fær
øyene.) 
St.prp. 49, ref. S.tid. 3173, Innst. S . 141, 
S .t id. 3514 (3.5.93). 

15. Samtykke til ratifikasjon av en frihandels
avtale med tilhørende vedlegg og proto
koller mellom EFTA-landene og Romania , 
undertegnet i Geneve den 10. desember 
1992. 
(Vedlegg: A. Frihandelsavtalen i engelsk 
originaltekst og norsk oversettelse. B . Av
talens tilhørende vedlegg og protokoller. 
C. Landbruksvarer. Brevveksling mellom 
Norge og Romania. D. De økonomiske re
former i Romania og frihandelsavtalens 
betydning. E. Handelsforbindelsene mel
lom EFTA-landene og Romania og mel
lom Norge og Romania. F. EFs assosie
ringsavtale med Polen, det tidligere Tsjek
koslovakia og Ungarn. G. Frihandelsavta
len og det norske GSP-systemet.) 
St.prp. 59, ref. S .tid. 3295, lnnst. S. 144, 
S.tid. 3514 (3.5.93). 

16. Samtykke til ratifikasjon av en ramme
konvensjon om klimaendring av 9. mai 
1992. 
(Vedlegg: l. FNs rammekonvensjon i en
gelsk tekst med norsk oversettelse. 2. Re
solusjon vedtatt av den mellomstatlige 
forhandlingskomite.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 2379, Innst. S. 126, 
S.tid. 3746-3797 (13 .5.93). 

17. Samtykke til ratifikasjon av en konvensjon 
om biologisk mangfold av 22. mai 1992. (Bi
odiversitetskonvensjonen.) 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse. Vedlegg til kon
vensjonen: l. Identifisering og overvå
king. 2. Voldgift.) 

St.prp. 56, ref. S.tid. 3173, Innst. S. 168, 
S.tid. 3862 (18.5.93). 
(Innstilling forelagt utenriks- og konstitu
sjonskomiteen før avgivelse.) 

18. Samtykke til ratifikasjon av en avtale om 
Apne Luftrom, undertegnet i Helsingfors 
24. mars 1992. 
(Vedlegg: l. Avtale om Åpne Luftrom. 2. 
Innhold.) 
St.prp. 63, ref. S .tid. 3295, Innst. S . 143, 
S .tid. 3870 (18.5.93). 

19. Samtykke til godkjennelse av en overens
komst om endringer i samarbeidsoverens
komsten mellom Danmark, Finland, Is
land, Norge og Sverige, undertegnet 18. 
mars 1993. (Endr. i Helsingforsavtalen 
vedr. statsministrenes rolle og utenriks
og sikkerhetspolitikk.) 
(Vedlegg: Overenskomsten i norsk tekst.) 
St.prp. 57, ref. S .tid. 3173, lnnst. S . 153, 
S.tid. 3881 (18.5.93). 

20. Samtykke til ratifikasjon av endringar i 
ein Protokoll av 29. juni 1990 til Wien-kon
vensjonen av 22. rnars 1985 om vern av 
ozonlaget, som gjeld stoff som reduserer 
ozonlaget. (Montreal-protokollen.) 
(Vedlegg~ Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 71, ref. S .tid. 3615, lnnst. S . 184, 
S .tid. 4073 (1.6 .93). 

21. Den 79. internasjonale arbeidskonferanse 
i Geneve 1992, og vedtak på tidlegare ar
beidskonferansar. (Konvensjon 173 og re
kommandasjon 180 om sikring av arbeids
takernes krav når arbeidsgiveren blir in
solvent- ikke ratifisert; samtykke til ratifi
kasjon av konvensjon 163 og rekomman
dasjon 173 om sjøfolks velferd til sjøs og i 
havn av 1987 og konvensjon 170 og rekom
mandasjon 177 om sikkerhet ved bruk av 
kjemiske stoffer i arbeidslivet av 1990.) 
(Vedlegg: l. Rapport fra den norske statli
ge delegasjon. 2. Norsk og engelsk tekst 
for: Konvensjon nr. 173 og rekommanda
sjon nr. 180.) 
St.prp. 76, ref. S.tid. 3633, Innst. S. 185, 
S .tid. 4073 (1.6.93). 

22. Samtykke til ratifikasjon av en avtale mel
lom Norge og Tyskland om overføring av 
gass fra den norske kontinentalsokkel og 
andre områder gjennom en rørledning til 
Tyskland (Europipe-avtalen) . 
(Vedlegg: Avtalens norske originaltekst.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 3295, Innst. S. 164, 
S.tid. 4195-4197 (7 .6.93). 
(Utkast til innst. forelagt utenriks- og kon
stitusjonskomiteen før avgivelse.) 

23. Rammevilkåra for luftfartsselskapenes 
virksomhet. (samtykke til ratifikasjon, i 
det vesentlige i samsvar med de framlagte 
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tekster, av l) Vedtak av 26. mars 1993 i Fel
leskomiteen opprettet ved Avtale av 30. ju
ni 1992 om sivil luftfart mellom Norge, 
Sverige og Det Europeiske Økonomiske 
Fellesskap, om tillegg til avtale av 30. juni 
1992 om sivil luftfart mellom Norge, Sveri
ge og Det Europeiske Økonomiske Felles
skap, og 2) Avtale om endring av avtale 30. 
juni 1992 om sivil luftfart mellom Norge, 
Sverige og Det Europeiske Økonomiske 
Fellesskap). 
(Vedlegg: 1.-2. Avtalene. 3. Forklarende 
notat om anvendelsen av Rådsforordning 
(EØF) nr. 2408/92 i forhold til regionale 
luftfartstjenester i Norge. 4. Nye rettsakter 
som foreslås inntatt i Vedlegg til Avtale. 5. 
Rådsforordning (EØF) nr. 2299/89 av 24. ju
li 1989 om regler for bruk av EDB-baserte 
reservasjonssystemer.) 
St.prp. 69, ref. S.tid. 3515, Innst. S . 199, 
S.tid. 4208-4223 (7 .6.93). 
(5 forslag ikke bifalt.) 

24. Samtykke til ratifikasjon av en frihandels
avtale med tilhørende vedlegg og proto
koller mellom EFTA-landene og Ungarn, 
undertegnet i Geneve den 29. mars 1993. 
(Vedlegg: A. Avtalen i engelsk original
tekst og norsk oversettelse. B. Avtalens til
hørende vedlegg og protokoller. C. Land
bruksvarer. Brevveksling mellom Norge 
og Ungarn. D. De økonomiske reformer i . 
Ungarn og frihandelsavtalens betydning. 
E. Handelsforbindelsene mellom EFTA
landene og Ungarn og mellom Norge og 
Ungarn. F. EFs assosieringsavtaler med 
Ungarn, Polen og det tidligere Tsjekkoslo
vakia.) 
St.prp. 75, ref. S .tid. 3892, Innst. S. 181, 
S.tid. 4321 (9.6 .93). 

25. Samtykke til godkjenning av frihandels
avtaler med tilhørende vedlegg og proto
koller mellom l) Norge og Estland, under
tegnet i Tallinn den 15. juni 1992, 2) Norge 
og Latvia, undertegnet i Riga den 15. juni 
1992, 3) Norge og Litauen, undertegnet i 
Vilnius den 16. juni 1992. 
(Vedlegg: A. Avtalene i engelsk original
tekst og norsk oversettelse. B. Avtalenes 
tilhørende vedlegg og protokoller. C. 
Landbruksvarer. De bilaterale protokolle
ne. D. De økonomiske reformer, frihan
delsavtalenes betydning. E . Handelsfor
bindelsene og økonomisk samarbeid. 
Vedlegg til innst.: Spørsmål fra SV med 
svar fra Utenriksdepartementet ved han
delsministeren vedr. avtalenes gyldighet 
ved et ev. norsk EF-medlemskap.) 
St.prp. 85, ref. S.tid. 4074, Innst. S. 211, 
S.tid. 4321-4322 (9.6.93). 

26. Samtykke til ratifikasjon av en konvensjon 

om forbud mot utvikling, produksjon, lag
ring og bruk av kjemiske våpen samt øde
leggelse av slike våpen, undertegnet i Pa
ris 13. januar 1993. 
(Vedlegg: l. Kjemikalier. 2. Gjennomfø
ring og verifikasjon. 3. Beskyttelse av kon
fidensiell informasjon.) 
St.prp. 77, ref. S .tid. 3892, Innst. S. 186, 
S.tid. 4322-4323 (9.6.93). 

27. Samtykke til ratifikasjon med visse forbe
hold av en europeisk konvensjon av 5. mai 
1989 om fjernsyn over landegrensene. 
(Vedlegg: l. Konvensjonen i engelsk og 
norsk tekst. 2. Norges erklæring ved un
dertegningen 5. mai 1989.) 
St.prp. 61, ref. S .tid. 3295, Innst. S. 189, 
S.tid. 4463-4500 (14.6.93). 
(Utkast til innst. forelagt utenriks- og kon
stitusjonskomiteen før avgivelse.) 

28. Samtykke til ratifikasjon av Internasjonal 
konvensjon om beredskap, aksjon og sam
arbeid ved oljeforurensning, 1990. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 93, ref. S .tid. 4502 (14.6.93) og ved
tatt ikke behandlet av dette Storting. 

29. Samtykke til undertegning av en ramme
avtale vedrørende samfinansiering og fag
lig bistand mellom Norge og Den interna
sjonale bank for gjenreisning og utvikling 
og Det internasjonale utviklingsfond. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 97. 
(Ikke behandlet.) 

30. Samtykke til ratifikasjon av en frihandels
avtale med tilhørende vedlegg og proto
koller mellom EFTA-statene .og Bulgaria, 
undertegnet i Geneve 29. mars 1993. 
St.prp. 98. 
(Ikke behandlet.) 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om gjennomføring i norsk rett av Lu

ganokonvensjonen om domsmyndighet og 
fullbyrding av dommer i sivile og kom
mersielle saker. 
(Vedlegg: l . Luganokonvensjonen i norsk 
og engelsk parallelltekst. 2. Domme av
sagt af De Europæiske Fællesskabers 
Domstol vedrørende fortolkningen af 
Bruxelleskonventionen af 27. september 
1968. (Utdrag av De Europæiske Fælles
skabers Tidende Nr C 189/97, 28. juli 1990, 
s. 97-114). 3. Nyere tolkningsuttalelser fra 
EF-domstolen om Brusselkonvensjonen 
27. september 1968.) 
Ot.prp. 94 (1991-92), ref. O.tid. 1012 (1991-
92), Innst. O. 26, O.tid. 317-318 (16.12.92), 
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Besl. O. 43, L .tid. 20 (21.12 .92). Lov av 8. ja
nuar 1993. 
(Jf. sak 3.) 

2. Lov om planteforedlerrett. 
Ot.prp. 15, ref. O. tid. 239, lnnst. O. 67, O. tid. 
441-448 (23.2.93), Besl. O. 73, L .tid. 35 
(10.3 .93). Lov av 12. mars 1993. 

3. Endringer i lov 20. juli 1893 nr. l om Sjø
farten m .v. (arrest i skip). 

(Vedlegg: l. Intemasjonal konvensjon om 
arrest i sjøgående skip, undertegnet i 
Brussel 10. mai 1952. 2. Liste over satsene 
som er tilsluttet arrestkonvensjonen.) 
Ot.prp. 88, ref. O.tid. 645, Innst. O. 102, 
O.tid. 719-722 (24.5.93), Besl. O. 108, L.tid. 
64 (3.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(Jf. sak l.) 
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TROSSAMFUNN 

Omfatter bl.a.: Dissentere, frikirker, humanetikere, kirkebygg, livssynssamfunn. 
Se også: DEN NORSKE KIRKE 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 716-764 
(23.11.89). 
Budsjett-kap.: 

472 Trossamfunn m.m. 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7 .12.89). 

Budsjett-kap.: 
215 Tilskudd til privateide skole- og 

kirkebygg 
223 De kirkelige rddene 

(2 forslag fra Siri Frost Sterri pva. H, FrP, 
KrF og Sp, bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 

politianmeldelser av scientologenes virk
somhet, S.tid. 1669-1670 (13.12.89). 

2. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om en kom
munalt ansatt organist kan nekte å spille i 
en humanetikers begravelse, S.tid. 2043-
2044 (10.1.90). 

1990-91 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 1002-1049 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

472 Trossamfunn m.m. 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Utdannings- og forsk
ningsdepartementet og Kirke- og kultur
departementet. 

Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1699-1796 
(13.12 .90). 
Budsjett-kap.: 

249 Andre tiltak i utdanningen 
350 Kirkelig administrasjon 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eleonore Bjartveit om å sikre 

adventistene og det jødiske trossamfunn 
rett til å opprettholde spesielt levesett i eg
ne eldreinstitusjoner, S.tid. 3283-3284 
(8.5.91). 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 749-789 
(15.11.91). 
Budsjett-kap.: 

472 Trossamfunn m.m. 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet . 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
Budsjett-kap.: 

249 Andre tiltak i utdanningen 
294 Kirkelig administrasjon 

11. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1991 under 

diverse kapitler administrert av Justis- og 
politidepartementet. 

(Kap. 472, tilskudd til tros- og livssyns
samfunn.) 
St.prp. 26, ref. S.tid. 1183, Inust. S. 65, 
S.tid. 1936-1937 (17 .12.91). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per Sævik om nekting av dag

pengar til adventistar i Moss fordi dei av 
religiøse grunnar ikkje kan arbeide på 
laurdagar, S.tid. 1952 (18.12.91). 

2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om lov
endring som på 
spesielle betingelser gir rett til opphold i 
pleieinstitusjon i annen kommune, S.tid. 
3470 (6.5.92). 

3. Sp.spm. fra Terje Nyberget om fjerning av 
personregistre etablert av trossamfunn og 
andre private organisasjoner, S.tid. 3828-
3829 (3.6.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 1073-1117 
(13.11.92). 
Budsjett-kap.: 

472 Trossamfunn m.m. 
(l forslag fra Terje Nyberget pva. FrP 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet . 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1842-1932 
(3.12.92). 
Budsjett-kap.: 

249 Andre tiltak i utdanningen 
294 3294 Kirkelig administrasjon 

ID. Spørsm'ål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om til

skudd til muslimske trossamfunn og tiltak 
for å hindre dobbeltoppføringer av rned
lemmer, S.tid. 3190-3191 (31.3.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Odd Holten, Lars Gunnar Lie 

og Borghild Røyseland om lov om endring 
i lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale 
tjenester m.v. (om rett for spesielle grup
per til å få opphold i eldreinstitusjoner 
som ivaretar deres særlige behov). 
Dok. 8:21, ref. O.tid. 578, Innst . O. 131, 
O.tid. 815-820 (1.6.93) og avvist. 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
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TRYGDER 

Omfatter bl.a.: Attføringsstønad, Avtalefestet pensjon (AFP), barnepensjon, etterlattepensjon, 
forsørgerstønad, krigspensjoner, overgangsstønad, pensjoner, sykepenger, trygdekontorer, tryg
demisbruk, trygderetten, uførepensjoner, yrkesskadetrygd. 
Se også: BARNETRYGD, ELDREOMSORG, FOLKETRYGD, SOSIALVESEN 

1989-90 
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. 570-629 
(20.11.89). 
Budsjett-kap.: 
676 Avtalefestet pensjon (AFP) 

1531 Tilskudd til Statens Pensjonskasse 
og pensjonsordningen for apotek
etaten 

1532 Arbeidsgiveravgift til folketryg
den 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1261-1360 
(5.12.89). 
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 forsørge

re 
2686 Gravferdshjelp 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet medregnet fol

ketrygden for 1989 under enkelte kapitler 
under Sosialdepartementet. (Kap. 676 Av
talefestet pensjon (AFP).) 

46 

St. prp. 37, ref. S.tid. 967, Innst. S. 45, S.tid. 
1361-1362 (5.12.89). 

2. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1989. (Omgrupperinger- Oversikt over til
leggsbevilgninger vedtatt i løpet av året, 
og over folketrygdens utgifter og inntek
ter. Økt inntektsunderskudd.) 
St. prp. 38, ref. S.tid. 967, Innst. S. 50, S.tid. 
1362- 1363 (5.12.89). 

3. Næringsfond til Verran kommune samt 
førtidspensjonering for ansatte ved Fosda
lens Bergverks-Aktieselskab. 
(Vedlegg til innst.: l. og 2. Brever av 4.12. 
og 7.12.89 fra Verran kommune, ordføre
ren, til energi- og industrikomiteen. 3. 
Brev av 11.12.89 fra Næringsdepartemen
tet til komiteen.) 
St.prp. 46, ref. S.tid. 967, Innst. S. 74, S.tid. 
1738-1753 (18.12.89). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

4. Sosialtrygdene 1984-88. 
St.meld. 15, ref. S.tid. 72, Innst. S. 84, S.tid. 
2243-2256 (1.2.90). 

5. Pensjonar frå statskassa. (Etterlattepens
jon til samboer; pensjon til tilsette ved 
Norges Fiskeredskapsimport; førtidspen
sjonering i NSB.) 
(Vedlegg: Mellombels pensjonar.) 
St.prp. 67, ref. S.tid. 2534, Innst. S. 148, 
S.tid. 3448-3451 (14.5.90). 
(l forslag ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Leiv Stensland om å hindre at 

bedriftsleger kan sykmelde/uføretrygde 
friske mennesker, S.tid. 1639-1640 
(13.12.89). 

2. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om nye skat
teregler og problemer ved utbetaling av 
skattefri del av fødselspenger, S.tid. 2304-
2305 (7 .2.90). 
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3. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om yrkesak
tive kvinner som mister fordelen ved skat
tefritak for fødselspenger, S . tid. 2449 
(21.2.90). 

4. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om stø
nad til studenter som er syke over lengre 
tid, S .tid. 2950-2951 (4.4.90). 

5. Sp.spm. fra Eirin Faldet om sosialministe
rens ønske om å forhindre at 30-åringer 
uførepensjoneres, betyr at uføre fiskere 
må flytte sørover, S.tid. 3400-3401 (9.5.90). 

6. Sp.spm. fra Vidar Kleppe om forsørgertil
legget under arbeidsledighet som ikke har 
vært regulert siden 1975, S . tid. 3569 
(16.5.90). 

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

ketrygd og i visse andre lover. (Sykepen
ger, fødselspermisjon, kontantstønad ved 
fødsel og adopsjon og endringer i ytelsene 
til etterlatte og ugifte, skilte eller separerte 
forsørgere, regler om trygd for asylsøkere, 
avvikling av særordningen pga. alder
domssvekkelse og forskriftshjemmel for 
fastsettelse av fri inntekt, trygderefusjon 
ved privat praksis uten avtale.) 
Ot.prp. 19, ref. O.tid. 5, Innst. O. 7, O.tid. 9-
21 (5.12.89), Besl. O. 3, L .tid. 3 (12.12.89). 
Lov av 15. desember 1989. 
(6 forslag framsatt i Odelstinget, hvorav 5 
ikke bifalt og l fra John Alvheim sendt 
Stortinget- se FOLKETRYGD Il, sak 3. 
l forslag i Lagtinget- ikke bifalt.) 

2. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12om fol
ketrygd og i visse andre lover. (Sykepen-

ger under behandling for barnløshet; jus
tering i fødselspenger for alenefedre; sy
kepenger for omsorgsarbeid- utvidet rett 
til stønad for foreldre med kronisk syke og 
funksjonshemmede barn; sykepenger ved 
pleie av døende i hjemmet; gravferdshjelp 
ved gravlegging av dødfødte barn; nye fyl
keskontorer i trygdeetaten - administrati
ve bestemmelser; behandling av krigs
pensjoneringssaker i ankeutvalg; teknisk 
justering av barneloven og ferieloven.) 
Ot.prp. 44, ref. O. tid. 127, Innst. O. 50, O. tid. 
232-241 (29.5.90), Besl. O. 54, L.tid. 24 
(5.6.90). Lov av 15. juni 1990. 

3. Forslag fra Johan Alvheim og Inger Marie 
Ytterhorn om lov om endring i lov av 6. ju
li 1957 nr. 26om samordning av pensjons
og trygdeytelser. (Lovforslag utarbeidet av 
Aksjonskomiteen for offentlig ansattes 
pensjonsrettigheter; samordning i forbin
delse med enkepensjon der begge ektefel
ler har opptjent tilleggspensjon i folke
trygden; B jøraanesset-saken.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 30. april1990 
fra Sosialdepartementet, statsråden, til 
forbruker- og administrasjonskomiteen. 2. 
Brev av 30. april1990 fra Arbeids- og admi
nistrasjonsdepartementet, statsråden, til 
komiteen. 3. og 4. Brever til komiteen fra 
Harald Bastiansen, Kommunal Landspen
sjonskasse.) 
Dok. 8:24, ref. O.tid. 75, Innst. O. 60, O.tid. 
304-320 (5.6.90) og vedtatt sendt Regjerin
gen. 
(Forslaget ble med 62 mot 25 stemmer ik
ke bifalt.) 

1990-91 

I . Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Familie- og forbruker
departementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S .tid. 957-1002 
(30.11.90). 
Budsjett-kap.: 

676 Avtalefestet pensjon (AFP) 
1531 Tilskudd til Statens Pensjonskasse 

og pensjonsordningen for apotek
etaten 

1532 Arbeidsgiveravgift til folketryg
den 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Sosialdepartementet. 

Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1277-1356 
(6 .12.90). 
Budsjett-kap.: 

660 
2600 
2603 
2650 
2660 
2662 
2663 
2680 
2681 
2682 
2683 

3650 Sykepenger 
Krigspensjonering 
Trygdeetaten 
Trygderetten 
Sykepenger 
Uførhet 
Yrkesskadetrygd, gml. lovgivning 
Attføring 
Enker og enkemenn m .v . 
Etterlatte familiepleiere 
Barnepensjoner 
Ugifte, skilte og separerte forsørge-
re 

2686 Gravferdshjelp 
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U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene under pro

gramområdene 29. Sosiale formdl og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1990. (Omgrupperinger- Oversikt over til
leggsbevilgninger vedtatt i løpet av året, 
og over Folketrygdens utgifter og inniek
ter. Økt inntektsunderskudd.) 
St.prp. 25, ref. S .tid. 770, Innst. S. 51 , S.tid. 
1356- 1357 (6.12.90). 

2. Pensjoner fra Statens Pensjonskasse. 
(Vedlegg: l. Enkelte forsikringstekniske 
spørsmål ved Statens Pensjonskasse av 
aktuar Pål Lillevold. Undervedlegg I . Un
dervedlegg IL 2. Kommunale pensjons
ordninger av administrerende direktør 
Bjømstad.) 
St.meld. 55 (1989-90), ref. S.tid. 3914 (1989-
90), Innst. S. 110, S.tid. 3112-3119 (25.4.91). 
(Jf. IV, sak l (1989-90).) 

3. Pensjonar frd statskassa. (Pensjon fra 
statskassen til ansatte i Kongsberg Våpen
fabrikk A/S; vartpenger for ansatte ved 
Horten Verft A/S; førtidspensjon i NSB; 
søknader om å få godskrevet pensjonsan
siennitet.) 
(Vedlegg: Mellombels pensjonar. Vedlegg 
til innst.: Brev av 9.4.91 fra Arbeids- og ad
ministrasjonsdepartementet, Statsråden.) 
St.prp. 49, ref. S.tid. 3609, Innst. S. 132, 
S.tid. 3249 (7 .5.91). 

4. Interp. fra Borghild Røyseland om tiltak 
for å skaffe uføretrygdede funksjonshem
mede arbeid. 
S.tid. 3763-3775 (6.6.91). 
(2 forslag fra Borghild Røyseland pva. KrF 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

5. Henvendelse fra Elen Kjendlie, på vegne 
av hennes mor, Ingeborg Nerdrum Kjend
lie, om samordning av pensjon av statskas
sen med folketrygden. 
Ref. S .tid. 65, Innst. S . 177, S .tid. 3794 
(7 .6.91). 
(Foranlediget ingen forføyning.) 

6. Forslag fra Thea Knutsen pva. H og FrP 
oversendt fra Odelstinget 4. juni 1991: 
«Det henstilles til Regjeringen å legge 
frem flere forslag fra NOU 1990:17 Uføre
pensjon, i en prioritert rekkefølge i forbin
delse med bebudet stortingsmelding.» 
S.tid. 4061 (13.6.91). 
(Jf. IV, sak 4.) 

7. Forslag fra John Alvheim oversendt fra 
Odelstinget 4.6 .1991: «Det henstilles til Re
gjeringen å fremme forslag til økning av 
gravferdshjelpen i statsbudsjettet for 
1992.» 
S .tid. 4061 (13.6.91). 
(Jf. IV, sak 5.) 

8. Endring av bevilgningene og bestillings
fullmakt på statsbudsjettet for 1991 under 
kap. 2600. Trygdeetaten til kjøp av dataut
styr m.m. TRESS-90. (Scanvest Olivetti 
som hovedleverandør.) 
St. prp. 97, ref. S.tid. 3656, Innst. S. 204, 
S.tid. 4061 (13.6.91). 
(4 forslag fra SV og Sp om valg av Trygde
data A/S som leverandør- ikke bifalt.) 

9. Forslag fra Solveig Sollie og Borghild Røy
seland om omsorgspermisjon for pårøren
de som tar på seg pleieoppgaver. 
Dok. 8:42, ref. S .tid. 3253, Innst. S . 188 (ik
ke-beh.) , S. tid. 4074-4075 (13.6.91). 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om forhø

ya hjelpestønad til foreldre til funksjons
hemma born og samanhangen med eigen
betaling av barnehage og omsorgsløn, 
S .tid. 225-226 (17 .10.90). 

2. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om det er i 
samsvar med lovverket at personer som 
mottar omsorgslønn ikke er berettiget til fe
riepenger, S.tid. 430 (24.10.90). 

3. Sp.spm. fra Marie Brenden om bedring av 
situasjonen for fosterforeldre når det gjel
der trygdeytelser og pensjonspoeng, S.tid. 
435-436 (24.10.90). 

4. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om skatte
plikt ved invalidepensjon etter krigspens
joneringsreglene, og beregningsreglene 
ved samordningstilfeller, S .tid. 2033-2035 
(9.1.91). 

5. Sp.spm. fra Aud-Inger Aure om løsning i 
sakene til krigsseilere og andre som ennå 
ikke har fått erstatning etter krigspåkjen
ninger, S .tid. 2068 (16.1.91). 

6. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om hvor
vidt pendlere rekrutterer et større antall 
uføretrygdede enn den øvrige yrkesmessi
ge befolkning, S .tid. 2240-2241 (6.2.91). 

7. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om ressurs
messige konsekvenser ved overføring av 
arbeidet med bidrags saker fra lensmanns
etaten til trygdeetaten, S.tid. 2482-2483 
(20.2.91). 

8. Sp.spm. fra Børre Rønningen om auke i 
gravferdshjelpa, S.tid. 2496-2497 (20.2.91). 

9. Sp.spm. fra Marie Brenden om ordningen 
med avtalefestet pensjon, S.tid. 2595 
(6.3.91) . 

10. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om for
mannen i Telemark legeforening som har 
hjulpet folk til uføretrygd, som ikke skulle 
hatt det, S .tid. 2596-2597 (6.3.91). 

11. Sp.spm. fra Jan Elvheim om LO og NHOs 
avtale om positive virkemidler for å redu
sere sykefraværet, S.tid. 2597-2598 (6.3.91). 
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12. Sp.spm. fra Eirin Faldet om innføring av 
trygdegebyr pd anker, S.tid. 2705-2706 
(13.3.91). 

13. Sp.spm. fra Kristin Clemet om førtidspen
sjoneringsordning ved Raufoss AlS som 
forutsetter at de førtidspensjonerte regi
streres som arbeidssøkere, S.tid. 2767-2768 
(20.3.91). 

14. Sp.spm. fra Ashild Hauan om praktise
ring av førtidspensjoneringsordning ved 
Norsk Koksverk AlS under avviklingen av 
driften, S.tid. 3712 (5.6.91). 

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

ketrygd og i visse andre lover. - Endringer 
i folketrygdens pensjonssystem. (Finansie
ring og avgrensing. Inntektsprøving av 
forsørgertillegg og alderspensjon mellom 
67 og 70 år, endringer i folketrygdens til
leggspensjon.) 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
Ot.prp. 77 (1989-90), ref. O.tid. 443 (1989-
90), Innst. O. 11, O.tid. 125-163 (14.12.90), 
Besl. O. 8, L.tid. 9-10 (20.12.90). Lov av 21. 
desember 1990. 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om fol
ketrygd og i visse andre laver. (Oppfølging 
av sykelønnsutredningen og uførepen
sjonsutredningen. Fødsel permisjon 2 uker 
før fødsel, bruk av folketrygdmidler til 
kjøp av behandlingskapasitet, strengere 
krav til uførepensjon, pensjonspoeng for 
pleie av barn, eldre, syke og funksjons
hemmede, forbedring av tilleggspensjon 
for fødte/unge uføre, finansiering av tryg
deutgifter ved yrkesskade og trafikkska
de, avvikling av kompensasjonstillegget, 
overføring av tilskudd og refusjon for poli
klinisk virksomhet til statsbudsjettet. 
Besteårsregelen.) 
Ot.prp. 3, ref. O.tid. 4, Innst. O. 11, O.tid. 
125-163 (14.12.90), Besl. O. 8, L.tid. 9-10 
(20.12.90). Lov av 21. desember 1990. 
(10 forlag, hvorav 2 fra H, FrP, KrF og Sp 
bifalt, og 5 forslag fra FrP sendt Stortinget 
-se Il, sak L) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Forslag fra Inger-Marie Ytterhorn om en
dring i lov om krigspensjonering for mili
tærpersoner m.m. (Forslag om ett grunn
lag for alle krigspensjoner.) 

Dok. 8:28, ref. O.tid. 343, Innst. O. 43, O.tid. 
419-422 (23.5.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

4. Midlertidig lov om kompensasjonstillegg 
til ytelser fra folketrygden og i lov om end
ringer i lov l 7. juni 1966 nr. 12 om folke
trygd. (Oppfølging av sluttprotokoll om 
trygdeoppgjøret; forbedring av tilleggs
pensjon for unge uføre; tiltak for å begren
se tilgangen på uførepensjonister.) 
Ot.prp. 62, ref. O.tid. 418, Innst. O. 66, O.tid. 
484-495 (4.6.91), Besl. O. 62 og 63, L.tid. 26 
(13.6.91). Lov av 14. juni 1991. 
(l forslag fra Thea Knutzen pva. H og FrP 
sendt Stortinget - se Il, sak 6. 2 forslag, 
henholdsvis fra H og FrP, og fra FrP, SV 
og KrF, framsatt i Odelstinget og Lagtin
get - ikke bifalt.) 
(Jf. FOLKETRYGD I, sak 8.) 

5. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om fol
ketrygd og i visse andre lover. (Unntatt 
kap. 3. Unntak fra arbeidsgiveransvar for 
sykepenger til arbeidstakere med risiko 
for særlig stort samlet sykefravær; juste
ring av inntektsgrunnlaget for beregning 
av fødselspenger i forbindelse med ar
beidsledighet; forskriftshjemmel om båre
transport i forbindelse med gravferd; redi
gering i forbindelse med omorganisering 
av trygdeetaten og avgjørelsesmyndighet i 
uførepensjonssaker.) 
Ot.prp. 41, ref. O.tid. 354, Innst. O. 59, O.tid. 
497-505 (4.6.91), Besl. O. 64, L.tid. 26-27 
(13.6.91). Lov av 14. juni 1991. 
(l forslag fra FrP sendt Stortinget - se Il, 
sak 7. l forslag i Lagtinget fra FrP, og l fra 
FrP, KrF og Sv -ikke bifalt.) 

6. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12om fol
ketrygd og i visse andre lover. (Kap 3. Jus
tering av uføretrygden for selvstendig næ
ringsdrivende med fortsatt pensjonsgi
vende inntekt.) 
Ot.prp. 41, ref. O.tid. 354, Innst. O. 76, O.tid. 
645 (13.6.91) og vedtatt tilbakesendt Regje
ringen. 

7. Forslag fra Carl I. Hagen, John Alvheim og 
Inger-Marie Ytterhom om lov om endring 

. i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning 
av pensjons- og trygdeytelser. (Samord
ning i forbindelse med enkepensjoner der 
begge ektefeller har opptjent tilleggspen
sjon i folketrygden; Bjøraanesset- saken.) 
Dok. 8:52, ref. O.tid. 815, Innst. O. 87 (ikke
beh.), O. tid. 816 (30.9.91). 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 691-747 
(14.11.91). 
Budsjett-kap.: 

676 Avtalefestet pensjon (AFP) 
1531 Tilskudd til Statens Pensjonskasse 

og pensjonsordningen for apotek
etaten 

1532 Arbeidsgiveravgift til folketryg
den 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Sosialdepl!-rtementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1459-1520 
(2.12.91). 
Budsjett-kap.: 

3650 Sykepenger 
660 Krigspensjonering 

2600 Trygdeetaten 
2603 Trygderetten 
2650 Sykepenger 
2660 Uførhet 
2662 Yrkesskadetrygd, gml. lovgivning 
2663 Attføring 
2680 Enker og enkemenn m.v. 
2681 Etterlatte familiepleiere 
2682 Barnepensjoner 
2683 Ugifte, skilte og separerte forsørge

re 
2686 Gravferdshjelp 
(Jf. IV, sak 1.) 

3. Endringer av bevilgningsforslagene for 
1992 under enkelte kapitler under Sosial
departementet og Justisdepartementet. 
(Kap. 2600 Trygdeetaten, redusert bev. 
pga. forsinket overføring av bidragsinnk
reving.) 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S .tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 11. Tillegg l, S.tid. 1832-1833 
(12.12.91). 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Solveig Sollie og Borghild Røy

seland om omsorgspermisjon for pårøren
de som tar på seg pleieoppgaver. 
Dok. 8:42 (1990-91), ref. S.tid. 3253 (1990-
91), Innst. S. 3, S.tid. 343-346 (24.10.91) og 
vedtatt sendt Regjeringen. 
(Forslaget med tilslutning fra KrF og Sp
ikke bifalt.) 

2. Forslag fra John Alvheim pva. FrP over
sendt fra Odelstinget 2. desember 1991: 
«Stortinget ber Regjeringen fremme for
slag til endring av folketrygdlovens § 3-21 

slik at fødselspenger til yrkesaktive settes 
lik 25 uker med 100 pst. dekning, og slik at 
2 uker tas ut før fødselen finner sted. Om
sorgspenger ved adopsjon settes lik 25 
uker med l 00 pst. dekning.» 
S.tid. 1831-1832 (12.12.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. IV, sak l.) 

3. Forslag fra John Alvheim pva. FrP over
sendt fra Odelstinget 2. desember 1991: 
«Stortinget ber Regjeringen vurdere inn
føring av overgangsregler med garantiord
ning for de pensjonistene som går ned i 
ytelse på grunn av tilbakevending til de 
gamle reglene for forsørgertillegg.>> 
S.tid. 1832 (12.12.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. IV, sak 1.) 

4. Forslag fra John Alvheim pva. FrP over
sendt fra Odelstinget 2. desember 1991: 
«Stortinget ber Regjeringen fremme for
slag til endring av sykelønnsordningen 
med innføring av 2 karensdager på en slik 
måte at hele besparelsen tilfaller Folke
trygden.>> 
S.tid. 1832 (12.12.91). 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, sak 1.) 

5. Forslag fra Marie Lovise Widnes pva. SV 
oversendt fra Odelstinget 2. desember 
1991: «Regjeringa vert oppmoda om å gje
re slutt på den urettferdige skilnaden i til
leggspensjon mellom dei uføre som er fød
de før og uføre som er fødde etter 1945.» 
S.tid. 1832 (12.12.91) og oversendt Regje
ringen. 
(Jf. IV, sak 1.) 

6. Endringer i statsbudsjettet for 1991 under 
enkelte kapitler under Sosialdepartemen
tet m. v. (Kap. 660 Krigspensjon.) 
St. prp. 29, ref. S.tid. 846, Innst. S. 62, S.tid. 
1833-1836 (12.12.91). 

7. Endringer i bevilgninger under program
områdene 29. Sosiale formål, 30. Helsevern 
og 33. Arbeidsliv i statsbudsjettet for ter
minen 1991. (Omgrupperinger - oversikt 
over tilleggsbevilgninger vedtatt i løpet av 
året, og over Folketrygdens utgifter og 
inntekter.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 846, Innst. S. 63, S.tid. 
1836-1840 (12.12.91). 

8. Samordning av tjenestepensjon og til
leggspensjon fra folketrygden når opptje
ningen er ved forskjellige personer. 
(Vedlegg: l. Rapport. Samordning av til
leggspensjon hvor opptjeningen er ved 
forskjellige personer, samordningslovens 
paragraf 23-2. Innføring i regelverket. 2. 
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Juridisk betenkning ved sorenskriver 
Sveinung O. Flaaten vedr. offentlig tjenes
tepensjon/folketrygd. Særlig om enke
pensjon. 3. Brev av 30. april 1990 fra Sosi
aldepartementet til Forbruker- og admini
strasjonskomiteen. Dok. 8:24 1989-90 om 
endr. i samordningsloven. 4. Brev av 15. 
mars 1991 fra Justisdepartementets lovav
deling til Sosialdepartementet.) 
St.meld. 29, ref. S.tid. 2283, Innst. S. 126, 
S.tid. 3042-3056 (31.3.92). 
(Jf. IV, 2.) 

9. Pensjonar frå statskassa. (Betring av pen
sjonsansiennitet i samband med omstillin
gar m.v. i statlege verksemder; førtidspen
sjon i NSB; Peder Inndahl Solør, Eldbjørg 
Bratteberg, Arthur Jørgensen, Margit 
La u vik.) 
(Vedlegg: Mellombels pensjonar, opplys
ningar om søkjaren.) 
St.prp. 66, ref. S.tid. 3060, Innst. S. 149, 
S.tid. 3682-3683 (19.5.92). 

10. Forslag fra Marie Lovise Widnes pva. SV 
oversendt fra Odelstinget 2. juni 1992: 
«Stortinget bed Regjeringa oppheva lov 
om inntektsprøving av forsørgjartillegg.» 
S.tid. 4146 (16.6.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

11 . Trygdeoppgjøret 1992. (Regulering av 
grunnbeløpet i folketrygden fra 1.5.92, 
hev. til øking i sluttpoengtallet for unge 
uføre født før 1945, hev. til endring i al
dersgrensen for unge uføre, økning av bo
tilskuddet for pensjonister, endret hev. til 
AFP-pensjon og krigspensjonering, endr. 
hev. på statsbudsjettet 1992.) 
(Vedlegg: l. Tabeller over ytelser fra folke
trygden og antall pensjonister m.v. 2. Spe
sialbestilte tabeller fra Statistisk sentral
byrås inntekts- og fom:ueundersøkelsen 
for 1990 med tilleggsutvalg av uførepen
sjonister. 3. Sluttprotokoll fra forhandlin
gene/drøftingene mellom Regjeringen og 
Norsk Pensjonistforbund, Funksjonshem
medes Fellesorganisasjon og Landsorga
nisasjonen i Norge om regulering av 
grunnbeløpet i folketrygden og andre pen
sjonsytelser pr. l. mai 1992.) 
St.prp. 106, ref. S.tid. 3825, Innst. S . 212, 
S.tid. 4202-4211 (17 .6.92). 
(2 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 5.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thea Knutzen om prøveord

ning med økt behandlingskapasitet finan
siert ved sykepenger, S.tid. 958-959 
(20.11.91). 

2. Sp.spm. fra Roger Gudmundseth om tryg
derettigheter i tilfeller med delt foreldre
ansvar, S.tid. 1816 (11.12.91). 

3. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om ordning 
med samlet avregning til Rikstrygdever
ket for utbetalte fødselspenger i staten, 
som fører til mindre bruk av vikarer og at 
mannlige søkere foretrekkes, S .tid. 1818-
1819 (11.12 .91). 

4. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om fjer
ning av husmorvikar-ordningen og benyt
telse av sykemelding for den andre ekte
fellen i stedet, S .tid. 2782-2783 (11.3.92). 

5. Sp.spm. fra Oddmund H. Hammerstad om 
beregningsgrunnlag for offiserspensjon 
for en person som også har krav på krigs
fartstillegg, S .tid. 2786-2787 (11.3.92). 

6. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om manglende 
offentlig dekning for private ryggopera
sjoner utført i Sverige, S. tid. 2944-2946 
(25.3.92). 
(Jf. neste sak.) 

7. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om med hvil
ken rett det offentlige kan nekte folk utbe
taling fra folketrygden, når disse trenger 
nødvendige operasjoner, S .tid. 2946-2947 
(25.3.92). 
(Jf. forrige sak.) 

8. Sp.spm. fra Ashild Hauan om refusjon av 
reise- og oppholdsutgifter til behandling 
av bekkenløsning, S.tid. 2948 (25.3.92). 

9. Sp.spm. fra Solveig Sollie om godtgjørelse 
fra folketrygden for utgifter til kolesterol
senkende legemidler, S.tid. 3366-3367 
(29.4.92). 
(Jf. sak 2.) 

10. Sp.spm. fra Ingvald Godal, framsatt av 
Hallgrim Berg om bedrifter på Rjukan 
som ikkje får folk til ledige jobbar, sjølv 
om det er mange arbeidsledige i distriktet, 
S.tid. 3371-3372 (29.4.92). 

11. Sp.spm. fra Annelise Høegh om trygder
efusjon til Oslo Legevisitt AlS, S .tid. 3836-
3837 (3.6.92). 

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

ketrygd og i visse andre lover. (Redusert 
dekningsgrad for sykepenger i inaktive 
perioder og bortfall under varetektsfengs
ling; utvidet rett til sykepenger ved delta
kelse på foreldrekurs; utvidelse av stø
nadsperioden for fødselpenger; avvikling 
av stønad til hjelp i huset; forbedring av 
tilleggspensjon til uføre født før 1945; jus
tering av av uføregraden for selvstendig 
næringsdrivende med pensjonsgivende 
inntekt og for personer som er dels yrkes
aktive/dels hjemmearbeidende; inntekts-
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prøving av forsørgertillegg; beregning av 
kapitalisert yrkesskadeerstatning; utset
telse av avvikling av Trygdekontorenes 
Landsforening; økning av laveste pen
sjonsgrunnlag i krigspensjoneringen. 
Ot.prp. 5, ref. O.tid. 26, lnnst. O. 15, O.tid. 
145-154 (2.12.91), Besl. O. 14, L .tid. 13-15 
(12 .12.91), Besl. L. 2, O.tid. 192 (16.12.91), 
Besl. O. 26, ref. L .tid. 18 (19.12.91). Lov av 
20. desember 1991. 
(11 forslag i Ot., hvorav 7 ikke bifalt, 3 fra 
FrP og l fra SV sendt Stortinget. 5 forslag i 
Lagtinget, hvorav l om oppretting av tek
nisk feil bifalt (lagtingsanmerkning). An
merkningen enstemmig bifalt i Ot. ved 2. 
gangs behandling.) 
(Jf. Il, sakene 2-5 og I, sak 2.) 

2. Forslag fra Carl I . Hagen, John Alvheim og 
Inger::-Marie Ytterhorn om lov om endring 
i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning 
av pensjons- og trygdeytelser. (Samord
ning i forbindelse med enkepensjoner der 
begge ektefeller har opptjent tilleggspen
sjon i folketrygden.) 
Dok. 8:52 (1990-91), ref. O.tid. 815 (1990-91), 
Innst. O. 51, O.tid. 414-415 (31.3 .92), Besl. O. 
68, L.tid. 47-55 (12.5.92), Besl. L . 6, O.tid. 
522-529 (21.5.92), Besl. O. 82, L.tid. 56-57 
(26.5 .92). Lov av 5. juni 1992. (Forslag om 
utsettelse av lagtingsbehandling 9.4.92 bi
falt. 
(Jf. L. tid. 33-34.) l forslag i Lagtinget fra A 
og H bifalt. (Lagtingsanmerkning.) An
merkningen bifalt ved 2. gangs behand-

ling i Odelstinget. l forslag iLt. 2. gang ik
ke bifalt) 
(Jf. Il, 8.) 

3. Endringer i: l. Lov 17. juni 1966 nr. 12 om 
folketrygd. 2. Lov 19. juni 1969 nr. 57 om 
sykehus m.v. 3. Lov 19. november 1982 nr. 
66 om helsetjenesten i kommunene. (An
svar for syketransport og skyss av helseper
sonell). 
Ot.prp. 39, ref. O.tid. 302, Innst. O. 65, O. tid. 
612-615 (2.6.92). 
(Etter debatt om anmodning om tilbake
sendelse av innst. til komite, bifaltes den
ne etter forslag fra presidenten med 50 
mot 29 stemmer.) 
(Jf. IV, 2 for 1992-93.) 

4. Forslag fra Inger-Marie Ytterhorn om lov 
om endring i lov av 17. juni 1966 nr. 12om 
folketrygd (fjerning av § 7-8 a nr. 2 c.) (Pri
vat pensjonsforsikring ved inntektsprø
ving av forsørgertillegg.) 
Dok. 8:16, ref. O.tid. 313, lnnst. O. 70, O.tid. 
615-620 (2.6.92) og avvist. 
(Forslaget pva. FrP og KrF - ikke bifalt. l 
forslag fra Marie Lovise Widnes pva. SV -
sendt Stortinget og avvist.) 
(Jf. Il, 10.) 

5. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12om fol
ketrygd. (Garantert tilleggspensjon for un
ge uføre). 
Ot.prp. 90, ref. O.tid. 621, Innst. O. 87 , O.tid. 
968-969 (15.6.92), Besl. O. 128, L .tid. 72-73 
(19.6.92). Lov av 3. juli 1992. 
(Jf. Il, 11.) 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1013 
(4.11.92). 
Budsjett-kap.: 

666 Avtalefestet pensjon (AFP) 
1531 Tilskudd til Statens Pensjonskasse 

og pensjonsordningen for apotek
etaten 

1532 Arbeidsgiveravgift til folketryg
den 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 11, S.tid. 1722-1780 
(30.11.92). 
Budsjett-kap.: 

660 Krigspensjon 
3661 Sykepenger 

2600 Trygdeetaten 
2603 Trygderetten 
2650 Sykepenger 
2660 Uførhet 
2662 Yrkesskadetrygd, gml. lovgivning 
2663 Attføring 
2680 Enker og enkemenn m.v. 
2681 Etterlatte familiepleiere 
2682 Barnepensjoner 
2683 Ugifte, skilte og separerte forsørge-

re 
2686 Gravferdshjelp 
(l forslag fra A, SV og Sp om bortfall av 
trygderefusjon til spesialister etablert et
ter 10.10.92, bifalt.) 
(Jf. IV, 7.) 

3. Endringer av bevilgningsforslagene for 
1993 under enkelte kapitler under Sosial
departementet. (Faste stillingshjemler for 
transportkonsulentene.) 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S .tid. 1472, Bud
sjett-innst. S. 11. Tillegg l, S .tid. 2145-2146 
(11.12 .92). 
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Il. Alminnelige saker: 
!.Attføring og arbeid for yrkeshemmede. 

Sykepenger og uførepensjon (Attførings· 
meldingen). 
(Vedlegg: l. Utvikling av tiltaksmidler un· 
der budsjettets kap. 1543, 1981·1991. 2. Ar
beidsmarkedstiltak for yrkeshemmede 
(statsbudsj. kap. 1543). 3. Endring i totalt 
antall sykepengedager for avsluttede til· 
feller etter alder. 1984 • 1990. Menn og 
kvinner. 4. Gjennomsnittlig antall syke
pengedager pr. avsluttet sykepengetilfelle 
etter alder, 1990. Menn og kvinner. 5. 
Langtidssykmeldte pr. 31.12.1989 og 
31.12 .1990 i prosent av antall personer med 
rett til sykepenger. 6. Antall erstattede sy· 
kepengedager pr. ikke-ufør person med 
pensjonsgivende inntekt 1/2 G og over i 
fylkene 1990.7. Diagnosegrupper. 8. Lang~ . 
tidssykemeldte pr. 31.12.1990 etter alder 
og diagnosegrupper. 9. Folketrygdens ut
gifter til attføring. Målt i fast grunnbeløp. 
1985·1991. 10. Endringer i prosent fra fore
gående år i Folketrygdens utgifter til attfø· 
ring, målt i fast grunnbeløp. 11. Antall att
føringstilfeller hjemlet som medisinsk att
føring. Anslag. Påbegynte, løpende og av
sluttede tilfeller 1988-1990. 12. Avsluttede 
attføringstilfeller etter bortfallsgrunn 
1985-1990. Menn og kvinner. Særskilte 
vedlegg: l. NOU 1990: 17 Uførepensjon. 
Leder Odd Helge Askevold. 2. NOU 1990: 
23 Sykelønnsordningen. Leder Konrad B. 
Knutsen.) 
St.meld. 39 (1991-92), ref. S.tid. 3347 (1991-
92), Innst. S. 11, S.tid. 580-606 (22.10.92). 
(Utkast til innstilling forelagt kommunal
og miljøvernkomiteen før avgivelse. 2 for
slag fra Magnar Sortåsløkken pva. SV 
sendt Regjeringen · se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

2. Forslag fra Marie Lovise Widnes pva. SV 
oversendt fra Odelstinget 13. november 
1992: «Det henstilles til Regjeringen å 
fremme forslag om en samordning av sy
ketransporten med basis i stedlige og re
gionale trygdekontorer.>> 
S .tid. 1780 (30 .1.1.92) og sendt Regjeringen. 
(Jf. IV, 2.) 

3. Endringer i bevilgninger under program· 
områdene 29. Sosiale formål og 30. Helse
vern på statsbudsjettet for 1992. (Omgrup
peringer- oversikt over tilleggsbevilgnin
ger vedtatt i løpet av året, og over Folke
trygdens utgifter og inntekter.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 1186, Innst. S . 44, 
S.tid. 1780-1782 (30 .11.92). 

4. Endringer på statsbudsjettet for 1992. 
(Kap. 1531 Tilskudd til Statens Pensjons
kasse og Pensjonsordningen for Apotek
etaten.) 

St.prp. 27, ref. S.tid. 1185, Innst. S . 52, 
S .tid. 1966 (7.12.92). 

5. Samtykke til godkjenning av konvensjon 
mellom Danmark, Finland, Island, Norge 
og Sverige om trygd, undertegnet i Køben
havn den 15. juni 1992. 
(Vedlegg: l. Nordisk Konvensjon om 
trygd. 2. Lovfortegnelse.) 
St.prp. 2, ref. S.tid. 144, lnnst. S. 73, S.tid. 
2239 (16.12.92). 

6. Forslag fra Thea Knutzen pva. H og FrP 
oversendt fra Odelstinget 11.12.92: «Det 
henstilles til Regjeringen å fremme forslag 
om en avvikling av utdanningsstønaden 
for ugifte skilte og separerte forsørgere. 
For de som har fått innvilget slik stønad, 
forutsettes det at stønaden beholdes ut 
1993.» 
S .tid. 2242 (16.12 .92) og sendt Regjeringen. 
(Jf. IV, 3.) 

7. Forslag frå Marie Lovise Widnes p va. SV 
oversendt frå Odelstinget 11.12.92: «Stor
tinget ber Regjeringa kome attende til sa· 
ka om stønad til einslege, skilde og sepa
rerte forsørgjarar i eiga melding når leve
kårsundersøkinga er ferdig.» 
S .tid. 2242 (16.12 .92) og ikke vedtatt. 
(Jf. IV, 3.). 

8. Forslag frå Marie Lovise Widnes pva. SV 
og Sp oversendt frå Odelstinget 11.12.92: 
«Regjeringa vert oppmoda om å med verke 
økonomisk til at kommunar og fylke kan 
opprette fleire stillingsheimlar og tilsetje 
fleire legar, spesialistar og fysioterapeutar 
med avtaler eller på fastløn der tilbodet 
vert for knapt når refusjonen for privat
praktiserande helsepersonell som fritt 
etablerer seg etter 1 O.l 0.92, fell bort. Stor
tinget må haldast orientert, slik at uføre
sette uheldige verknader av den nye ord
ninga kan verte justerte.» 
S .tid. 2242-2243 (16.12.92) og sendt Regje· 
ringen. 
(Jf. IV, 3.) 

9. Forslag fra Thea Knutzen pva. H over
sendt fra Odelstinget 11.12.92: «Stortinget 
ber Regjeringen fremme forslag om innfø
ring av en karensdag for alle ved sykefra
vær. Det forutsettes at ordningen gjelder 
likt for time- og månedslønte, og at den 
kan gjøres gjeldende for 1993.» 
S .tid. 2243 (16 .12.92) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

10. Forslag fra John Alvheim og Øystein Hed
strøm om å be Regjeringen foreslå en tryg
definansieringsordning for pasienter som 
lider av raskt fremskridende eller alvorlig 
periodontitt. 
Dok. 8:32, ref. S.tid. 4399 (10 .6.93). 
(Ikke behandlet.) 
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ll.Trygdeoppgjøret 1993. 
(Vedlegg: l. Tabeller- minstepensjon for 
enslige og ektepar og grunnbeløpet. En
dring i realverdi 1979-1992 m.m. 2. Slutt
protokoll fra forhandlingene mellom Re
gjeringen og NPF, FFO og LO om regule
ring av grunnbeløpet i folketrygden og 
andre pensjonsytelser pr. l. mai 1993.) 
St.prp. 86, ref. S.tid. 4074, Innst. S. 235, 
S.tid. 4685-4695 (16.6.93). 
(l forslag ikke bifalt.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om å på

skynde behandlingen i krigspensjonssa
ker i Rikstrygdeverket og i Trygderetten, 
S.tid. 2112-2113 (9.12 .92). 

2. Sp.spm. fra Marie Brenden om . likebe
handling av ulike arbeidstakergrupper 
ved trygdeetatens oppfølging av sykmeld
te, S.tid. 2693-2694 {10.2.93). 

3. Sp.spm. fra Erna Solberg om enkepensjo
nister som har fått etterbetalte renter til
lagt ett års inntekt til tross for at Skattedi
rektoratet mener de kan fordeles over flere 
år, S.tid. 2768-2769 (17 .2.93). 

4. Sp.spm. fra Thea Knutzen, framsatt av Ole 
Johs. Brunæs om utvidelse til alle fylker av 
forsøk med å anvende trygdemidler til 
bl.a. flere ryggoperasjoner, og fylkenes in
teresse for ordningen, S.tid. 2788-2789 
(17 .2.93). 

5. Sp.spm. fra Thea Knutzen om høringsno
tat om nyorganiseringen av attføringsar
beidet og hovedansvar til trygdeetaten i 
samsvar med sosialkomiteens flertall, S. 
tid. 3179-3180 (31.3.93). 

6. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om bedre 
informasjon om samordning av ytelser fra 
folketrygden og offentlige pensjonskasser 
når ektefeller begge hever folketrygdpen
sjon mellom 67 og 70 år, S.tid. 3326-3327 
(21.4.93). 

7. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om antallet 
personer som mottar langtidsytelser fra 
folketrygden, S.tid. 3727-3728 (12.5.93). 

8. Sp.spm. fra Kari Helliesen om bekkenløs
ning som grunnlag for sykemelding og 
nødvendige tekniske hjelpemidler, S.tid. 
3996-3997 (26.5.93). 

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

ketrygd. (Trygdedekning, pensjonsopptje
ning og pensjonsberegning for personer 
med utenlandsopphold i yrkesaktiv al
der.) 
Ot.prp. 99 (1991-92), ref. O.tid. 1064 (1991-

92), Innst. O. 9, O.tid. 120-140 (13.11.92), 
Besl. O. 20, L. tid. 7 (16.11.92). Lov av 27. no
vember 1992. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

2. l. Lov 17. juni 1966 nr. 12om folketrygd. 2. 
Lov 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. 3. 
Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetje
nesten i kommunene. (Ansvar for syke
transport og skyss av helsepersonell). 
Ot.prp. 39 (1991-92), ref. O.tid. 302 (1991-
92), lnnst. O. 65 (1991-92),11, O.tid. 140-154 
(13.11.92) og avvist. 
(l forslag fra A om lovendringer avvist. l 
forslag fra Marie Lovise Widnes sendt 
Stortinget- se li, 2.) 

3. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om fol
ketrygd og i visse andre lover. (Oppfølging 
av forslag i Attføringsmeldingen - god
kjenning av sykemelding etter 12 uker, 
gradering av attføringspenger under me
disinsk behandling, etterprøvingssystem 
for uførepensjonssaker; avvikling av etter
slepstiden for sykepenger og minstesats 
ved yrkesskade, rett til fri ved barns syk
dom, bortfall av refusjon for leger m .v. 
uten avtale, endringer i stønadsordninge
ne for enslige forsørgere og etterlatte, att
føringshjelp til skolegang for ungdom, re
gelfesting av praksis for yrkesskadedek
ning, beregning av tilleggspensjon for lø
pende uføre- og etterlattepensjoner, en
dring i samordningsreglene for enkepens
jon, endring i sykepleierpensjonsloven.) 
Ot.prp. 6, ref. O.tid. 4, Innst. O. 42, O.tid. 
278-299 (11.12.92), Besl. O. 38, L.tid. 17 
(15.12.92). Lov av 18. desember 1992. 
(4 forslag sendt Stortinget- se li, sakene 
7-9 og SKATTEFRADRAG Il, sak l. 2 for
slag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. sak 8 og li, l.) 

4. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om fol
ketrygd m.v. (Utvidelse av arbeidsgiverpe
rioden for sykepenger og et medfi.nansie
ringsansvar fra 13. sykefraværsuke.) (Jf. 
NOU 1992: 20 Det gode arbeidsmiljø er 
lønnsomt for alle. Leder Erik Bartnes.) 
Ot.prp. 9, ref. O.tid. 24, Innst. O. 40, O.tid. 
278-299 (11.12.92) og avvist. 
(2 forslag fra Thea Knutzen, hvorav l om 
karensdag sendt Stortinget (ikke bifalt.)) 
(Jf. li, 9.) 

5. Endringer i lov 16. desember 1966 nr. 9 om 
anke til Trygderetten og visse andre lover. 
(Ankeordningen i trygdesaker). 
Ot.prp. 25, ref. O. tid. 263, Innst. O. 43, O. tid. 
278-301 (11.12.92), Besl. O. 39, L.tid. 17-18 
(15.12.92). Lov av 18. desember 1992. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

6. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12om 
folketrygd. (Regler og satser for arbeidsle-
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dighetstrygdens forsørgertillegg fastsettes 
av departementet.) 
Ot.prp. 30, ref. O. tid. 276, Innst. O. 46, O. tid. 
315-316 (14.12.92), Besl. O. 42, L.tid. 20 
(21.12.92). Lov av 8. januar 1993. 
(l forslag ikke bifalt.) 

7. Endringer i lov 17. juli 1966 nr. 12om folke
trygd. (Innskjerping av de medisinske vil
kår for sykepenger og attføringspenger 
under medisinsk behandling og innføring 
av en tidsbegrensning for attføringspen
ger under behandling, tiltak mot regelstri
dige legeerklæringer, heving av nedre al
dersgrense for attføringspenger under yr
kesrettet attføring.) 
Ot.prp. 39, ref. O. tid. 412, Innst. O. 71, O. tid. 
579-588 (26.4.93), Besl. O. 88, L.tid. 57 
(4.5.93). Lov av 14. mai 1993. 
(Jf. I, 2.) 

8. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om fol
ketrygd og i visse andre lover. (Yrkesrettet 
attføring). (Oppfølging av attføringsmel
dingen, overføring av ansvar fra trygdeeta
ten til arbeidsmarkedsetaten, skille mel
lom yrkesrettet attføring og medisinsk re
habilitering.) 
Ot.prp. 58, ref. O.tid. 578, Innst. O. 129, 
O.tid. 788-802 (1.6.93), Besl. O. 123, L.tid. 74 
(9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 1.) 

9. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om fol
ketrygd og i visse andre lover. (Samlepro
posisjon). (Oppfølging av Attføringsmel
dingen, arbeidsgivers ansvar for bedrifts
intern attføring og rett til sykepenger, 
plikt til å ta imot behandlings- eller attfø
ringstiltak; beregning av arbeidsgiverpe
rioden ved fravær pga. barns sykdom, yr
kesskadedekning ved arbeid for sosial
hjelp, statlig modell for hjelpemiddelsen
traler, bidragsinnkreving, godskriving av 
fartstid i pensjonstrygden for sjømenn.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 578, Innst. O. 110, 
O.tid. 806-815 (1.6.93), Besl. O. 124, L .tid. 74 
(9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 

10. Endringer i lov 9. desember 1955 nr. 5 om 
innkreving av underholdningsbidrag m.v. 
(utvidet namsmyndighet). 
Ot.prp. 94, ref. O. tid. 708, Innst. O. 117, 
O.tid. 820 (1.6.93), Besl. O. 125, L .tid. 74 
(9.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
(Jf. forrige sak.) 

11. Endringer i lov 23. desember 1988 om 
statstilskott til ordninger for avtalefestet 
pensjon. (Privat sektor.) 
Ot.prp. 103, ref. O.tid. 708, lnnst. O. 115, 
O.tid. 951 (3.6.93), Besl. O. 142, L.tid. 81 
(9.6.93). Lov av 18. juni 1993. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
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UNGDOMSARBEID 

Omfatter bl.a.: Fritidsklubber, Statens barne- og ungdomsråd, ungdomsorganisasjoner. 
Se også: BARN, IDRETT, KULTUR 

1989-90 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
(Særskilt vedlegg: til St.prp. l for Kultur
og vitenskapsdepartementet: Tiltak for 
barn og ungdom 1990.) 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7 .12.89). 
Budsjett-kap.: 

388 Ungdo~forntdl 

(l forslag fra Siri Frost Sterri pva. H, KrF 
og Sp, om fritidsklubber, bifalt.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen om en ordning 

med statsstøtte til fritidsklubbers arbeid 
for eldre. (Tilskudd til bl.a. Tveita Fritids
klubb, Oslo.) 
Dok. 8:1, ref. S.tid. 258, Innst. S. 36, S.tid. 
1261-1361 (5.12.89). 
(Forslagene ble ikke bifalt.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Trond Jensrud om å hindre at 

ungdom trekkes til belastede miljøer i Oslo 
sentrum og om nedlegging av fritidsklub
ber, S.tid. 361-362 (15.11.89). 

2. Sp.spm. fra Paul Chaffey om medvirkning 
til større samarbeid mellom ungdom i Øst
Europa og Norge, S .tid. 970-971 (29.11.89). 

3. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å sørge for at 
Blitz-ungdommen får beholde sitt nåvæ
rende tilbud, S .tid. 989-991 (29.11.89). 

4. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Per Eggum Mauseth om vedtaket i Oslo 
bystyre om riving av Blitz-huset, og å ta 
ungdomskultur alvorlig i kommunene, 
S .tid. 2221-2222 (31.1.90). 

5. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om Oslo 
bystyres krav til Blitz-ungdommen om å 
underskrive på at de ikke skal opptre vol
delig i bestemte sammenhenger. (Trukket 
tilbake), S.tid. 2385 (14.2 .90). 

6. Sp.spm. fra Trond Jensrud, framsatt av 
Karita Bekkemellem om Norges Godtem
plar Ungdomsforbund som har søkt om å 
få benytte sitt leirsted til sekundærmottak 
for flY.ktninger, S.tid. 3182 (25.4.90). 

1990-91 

I . Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Kirke- og kulturdeparte
mentet. 
(Særskilt vedlegg: til St.prp. l for Kirke
og kulturdepartementet: Tiltak for barn 
og ungdom 1991.) 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1699-1796 
(13 .12.90). 
Budsjett-kap.: 

340 Ungdomsforntål 

n. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Trond Jensrud om hva Regje

ringen vil gjøre for å fremme barne- og 
ungdomskultur spesielt. 
S.tid. 2871-2885 (9.4.91). 
(l forslag fra Trond Jensrud sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT!.) 

lll. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Annelise Høegh om hjelpetil

tak for å avhjelpe den verste nøden blant 
barn og ungdom i Oslo og andre storbyer, 
S.tid. 2058-2059 (16.1.91). 
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2. Sp.spm. fra Trond Jensrud om nedleggel
se av ungdomskulturbygget «Bootleg" i 
Oslo, S.tid. 2075 (16.1.91). 

3. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om sosiale 
konsekvenser av nedskjæringer på tilbud 
til ungdom i Oslo, S.tid. 2243- 2245 (6.2.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St. prp. l for 
Barne- og familiedepartementet: Tiltak for 
barn og ungdom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 691-747 
(14.11.91). 

Budsjett-kap.: 
857 Ungdomsformd.l 

(2 forslag fra Kjellbjørg Lunde pva. SV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hilde Johnson om årsaken til 

at Stavanger holdes utenfor prosjektet 
«Ung i storby 92>>, S .tid. 2313- 2314 (5.2.92). 

1992-93 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Barne- og familiede
partementet og Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St. prp. l for 
Barne- og familiedepartementet: Tiltak for 
barn og ungdom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 957-1013 
(4.11.92). 
Budsjett-kap.: 
857 Barne- og ungdomstiltak 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Terje Nyberget om tiltak mot 

kriminalitetsutviklingen blant barn og 
ungdom med innvandrerbakgrunn, S.tid. 
2686-2688 (10.2.93). 

2. Sp.spm. fra Terje Nyberget om reaksjoner 
overfor kriminell ungdom under den kri
minelle lavalder, S.tid. 2688-2689 (10.2.93). 

3. Sp.spm. fra Annelise Høegh om eventuelt 
å gjøre konfliktrådsordningen obligato
risk for barn under 15 år som har begått 
kriminelle handlinger, og å pålegge dem å 
gjøre opp for seg, S.tid. 3194-3195 (31.3.93). 
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UNIVERSITET 

Omfatter bl.a.: De praktiske-teologiske seminarer, Norges tekniske høgskole (NTH), universitete
ne i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, universitetssykehus. 
Se også: HØGRE UTDANNING, HØGSKOLER, LÆRERE, UTDANNING, VITENSKAP, 
VOKSENOPPLÆRING 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 11, S.tid. 1261-1360 
(5 .12.89). 
Budsjett-kap.: 

71 O 371 O Rikshospitalet 
718 Tilskudd til universitetssykehus 
720 3720 Statens senter for barne- og ung-

domspsykiatri 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7 .12.89). 
Budsjett-kap.: 

310 3310 Universitetet i Oslo 
311 3311 Universitetet i Bergen 
312 3312 Universitetet i Trondheim 
313 3313 Universitetet i Tromsø 
332 Bygg og fellesutgifter for universi-

teter og høgskoler 
(5 forslag fra Siri Frost Sterri, hvorav 3 
pva. H, KrF og Sp,og 2 pva. H, FrP, KrF og 
Sp, bifalt.) 

D. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Wenche Lyngholm om ressurs

problemene ved universitetene. 
Dok. 8:36, ref. S .tid. 2924, Innst. S . 221, 
S.tid. 4201-4219 (12.6.90). 
(Forslaget bifaltes ikke med 55 mot 50 
stemmer.) 

m. SpørsmAl: 
l. Sp.spm. fra Jan Elvheim om søknad fra 

Universitetet i Tromsø om midler til kjøp 
av nytt forskningsfartøy, S. tid. 2052-2053 
(10.1.90). 

2. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om når om
bygging av eksisterende, eventuelt anskaf
felse av nytt forskningsfartøy for Fiskeri
høgskolen i Troms, kan finne sted, S.tid. 
2088-2089 (17 .1.90). 

3. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm, framsatt av 
Kjellbjørg Lunde om bevilgning av 20 
mill. kr til oppgradering av en IBM-mas
kin ved Bergen universitet, S.tid. 2323-
2324 (7 .2.90). 

4. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm, framsatt av 
Lisbeth Holand om adgangsbegrensning 
ved universitetene og hensynet til retten til 
utdanning og den økende arbeidsledighe
ten, S.tid. 3610-3611 (23.5.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 11, S .tid. 1277-1356 
(6.12.90). 
Budsjett-kap.: 

71 O 3 71 O Rikshospitalet 
720 3720 Statens senter for barne- og ung

domspsykiatri 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Utdannings- og forsk
ningsdepa rtementet. 

Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1699-1796 
(13.12 .90). 
Budsjett-kap.: 

260 3260 Universitetet i Oslo 
260 3260 Universitetet i Bergen 
262 3262 Universitetet i Trondheim 
263 3263 Universitetet i Tromsø 
281 Bygg og fellesutgifter for universi-

tet og høgskoler 
(5 forslag bifalt, henholdsvis 2 fra H, KrF 
og Sp, 2 fra H, FrP, KrF og Sp, og l fra KrF 
og Sp.) 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om å sikra 

midlar til vidareføring av l-årig vidareut
danning i barnevern ved Universitetet i 
Bergen, S.tid. 86 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om gjen
nomgang av budsjett- og beslutningsruti
ner ved Universitetet i Oslo for å bedre 

økonomistyringen i framtida, S.tid. 2367-
2368 (13.2.91). 

3. Sp.spm. fra Olav Akselsen om kvoteord
ning for opptak til hovedfag ved Universi
tetet i Bergen, S.tid. 2779-2780 (20.3.91). 

4. Sp.spm. fra Marit Nybakk om bevilgning 
til byggeprosjekter ved universiteter og 
høgskoler, S.tid. 3069-3070 (17.4.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1459-1520 
(2.12.91). 
Budsjett-kap.: 

710 3710 Rikshospitalet 
720 3720 Statens senter for barne- og ung

domspsykiatri 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
Budsjett-kap.: 

260 3260 Universitetet i Oslo 
260 3260 Universitetet i Bergen 
262 3262 Universitetet i Trondheim 
263 3263 Universitetet i Tromsø 
281 Bygg og fellesutgifter for universi

tet og høgskoler 
(Jf. neste sak.) 

3. Endring av bevilgningsforslaget for Kir
ke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. (Kap. 260 Universitetet i Oslo.) 
St. prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 1183, Bud
sjett-innst. S . 12, S.tid. 1623-1717 (5.12.91). 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endring av bevilgningene på diverse ka

pittel for budsjetterminen 1991 under Kir
ke, utdannings- og forskningsdepartemen-

tets ansvarsområde. (Kap. 281 Bygg og fel
lesutgifter for universitetet og høgskoler.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 1183, Innst. S. 54, 
S.tid. 1853-1854 (13.12.91). 

2. Etablering av teknologisk orientert forsk
ningsaksjeselskap i Bergensregionen. 
(Christian Michelsens Research A/S.) 
St.prp. 109, ref. S.tid. 3825, Innst. S. 195, 
S.tid. 4129 (16.6.92). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anders Aune om etablering av 

et teologistudium i Tromsø på bakgrunn av 
bemanningssituasjonen for prestestillin
ger i Finnmark, S. tid. 374-375 (30.10.91). 

2. Sp.spm. fra Marit Nybakk om oppretthol
delse av Senter for Kvinneforskning ved 
Universitetet i Oslo, S.tid. 1302 (27 .11.91). 

3. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om oppnev
ning av eksterne representanter i universi
tetenes styrende organer, S.tid. 1613-1614 
(4.12.91). 

4. Sp.spm. fra Roger Gudmundseth om opp
retting av psykologistudium ved Universi
tetet i Trondheim, S.tid. 1815-1816 
(11.12.91). 

5. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om 
planer om adgangsbegrensning ved det ju
ridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, 
S.tid. 3547-3548 (13.5.92). 

6. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om ubesat
te psykologstillinger i Østfold, S.tid. 3941-
3943 (10.6.92). 
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1992-93 

I. Budsjett-saker: 
1. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 11, S.tid. 1722-1780 
(30.11.92). 
Budsjett-kap.: 

731 3731 Rikshospitalet 
740 3740 Statens senter for barne- og ung

domspsykiatri 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1842-1932 
(3.12.92). 
Budsjett-kap.: 

260 3260 Universitetet i Oslo 
260 3260 Universitetet i Bergen 
262 3262 Universitetet i Trondheim 

263 3263 Universitetet i Tromsø 
281 Bygg og fellesutgifter for universi

tet og høgskoler 

IU. Spørsmål: 
1. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om nedkorting 

av køene til psykologstudiet for å skaffe 
nok psykologer til å dekke behovet, S.tid. 
1250-1251 (18.11.92). 

2. Sp.spm. fra Laila Kaland om grunnen til 
at tannlegestudentar avbryt studiane, og 
manglande rekruttering til den offentlege 
tannhelsetenesta i distrikta, S. tid. 3528-
3529 (5.5.93). 

3. Sp.spm. fra Erna Solberg om normering 
av studietiden for jusstudiet ved Universi
tetet i Oslo, som medfører studielån for et 
lengre tidsrom, S.tid. 3989-3990 (26.5.93). 
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UTDANNING 

Omfatter bl.a.: Eksamensloven, elevsamskipnadsloven, fagopplæring i arbeidslivet, forsøk i sko
len, fylkesskolesjefer, lærlinger, pedagogisk utviklingsarbeid, skoledirektører, skoleforsøksloven, 
studentsamskipnader, studier i utlandet. 
Se også: GRUNNSKOLE, HØGRE UTDANNING, HØGSKOLER, LÆREMIDLER, LÆRERE, 
PRIVATSKOLER, SPESIALSKOLER, STUDIEFINANSIERING, UNIVERSITET, VIDERE
GÅENDE SKOLER, VOKSENOPPLÆRING 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7 .12.89). 
Budsjett-kap.: 
236 3236 Skoledirektørene 
244 Tilskudd til lærebedrifter og lær

linger 
246 Rddet for fagopplæring i arbeids

livet 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 ele

ver og studenter 
(5 forslag fra Siri Frost Sterri pva. H, FrP, 
KrF og Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning for 1989 til ekstra elev

plasser i videregående skole og styrking av 
lærlingordningen. 
St.prp. 6, ref. S .tid. 72, Innst. S. 32, S .tid. 
995-996 (29.11.89). 

2. Endringer i bevilgninger for budsjettenni
nen 1989 på noen kapitler under Kultur
og vitenskapsdepartementet. (Kap. 308 
Studier i utlandet.) 
St. prp. 39, ref. S .tid. 967, Innst. S. 53, S .tid. 
1682- 1683 (14.12.89). 

3. Tiltakssone i Finnmark og Nord-Troms . 
(Vedlegg: l. Tiltakssoner i andre land. 2. 
Tiltakssoner i Storbritannia. 3. Samarbeid 
mellom 3 EF -land om tiltak for omstilling. 
Inntatt i innstilling uttalelse fra Kommu
nalkomiteen.) 

St.prp. 64, ref. S.tid. 2471, Innst. S . 141, 
S.tid. 3211-3268 (26.4.90). 
(8 forslag- ingen bifalt.) 

4. Forslag fra Pål Atle Skjervengen om en li
beralisering av forskrifter om. faglig ut
danning av 10. juni 1986, slik at den mono
polstillingen heismontørene har fått, opp
heves. 
Dok. 8:37, ref. S.tid. 2924, Innst. S . 165, 
S.tid. 3491- 3495 (15.5.90). 
(2 forslag, 'henholdsvis fra FrP og SV, in
gen bifalt.) 
(Jf. PRISER Ill, 5 og ARBEIDSVILKÅR 
Ill, 4.) 

5. Informasjonsteknologi i skole og opplæ
ring. 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 25. april1990 
fra Kirke- og undervisningskomiteen ti] 
Utdannings- og forskningsdepartementet. 
2. og 3. Brever av 3. mai og 16. mai 1990 fra 
Utdannings- og forskningsdepartementet 
til Kirke- og undervisningskomiteen.) 
St.meld. 14, ref. S .tid. 72, Innst. S. 220, 
S.tid. 4219-4228 (12.6.90). 
(Jf. neste sak.) 

6. Organisering av informasjonsteknologi i 
skole og opplæring. Tillegg til St.meld. nr. 
14 (1989-90) Informasjonsteknologi i skole 
og opplæring. 
St.meld. 42, ref. S .tid. 3061, Innst. S. 220, 
S.tid. 4219-4228 (12.6.90). 
(Jf. forrige sak.) 

7. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kultur- og vitenskapsdepartemen
tets forvaltning av statens interesser i stu
dentsamskipnadene og Statens lånekasse 
for utdanning i 1988. (Studentsamskipna
den i Tromsø -konkurser ved Unibok Uni
versitetsbokhandel A/S og Unibok Har
stad A/S.) 
Ref. S.tid. 2037, Innst. S. 210 , S.tid. 4386-
4387 (14.6.90). 
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8. Lærerutdanning ved høgskoler og univer
sitet. 
(Særskilt vedlegg: l. NOU 1988: 28 Med vi
ten og vilje. Leder Gudmund Hernes. 2. 
NOU 1988: 32 For et lærerrikt samfunn. 
Leder Ole-Jørgen Johannessen.) 
St.meld. 53, ref. S.tid. 3914, Innst. S. 257 
(ikke-beh.), S.tid. 4387 (14.6.90). 

9. Opplæring av barn, unge og voksne med 
særskilte behov. 
(Vedlegg: l. Sammenfatning av synspunk
ter på framtidig organisering av spesialpe
dagogiske tiltak og tjenester. 2. Ansvar for 
omsorg og behandling av barn, unge og 
voksne. 3. lntensjonsplan for statens peda
gogiske senter i Hordaland. 4. Litteratur.) 
St.meld. 54, ref. S.tid. 3914, lnnst. S . 258 
(ikke-beh.), S.tid. 4387 (14.6.90). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om at grove 

brudd på skolereglementet ikke skal ha 
innvirkning på ordenskarakteren, S.tid. 
354 (15.11.89). 

2. Sp.spm. fra Eli Arnstad om hvordan 15 o/o 
regelen om fravær i fag i videregående 
skole fungerer i forhold til ungdom som er 
aktive i frivillig organisasjonsarbeid, S . 
tid. 354-355 (15.11.89). 

3. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om å skaffe 
nødvendige praksisplasser for ungdom 
med fagutdanning, S.tid. 980-982 
(29 .11.89). 

4. Sp.spm. fra Trond Jensrud om bedring av 
botilbudet for funksjonshemmede studen
ter, S.tid. 991 (29.11.89). 

5. Sp.spm. fra Steinar Maribo om forskjells
behandling av utenlandsstudenter ved til
deling av frikort fra ligningskontorene, 
S.tid. 1643-1644 (13.12.89). 

6. Sp.spm. fra Trond Jensrud om lavere forel
drebetaling for Studentsamskipnadens 
barnehageplasser, S.tid. 2089-2091 
(17 .1.90). 

7. Sp.spm. fra Ulf Guttormsen om et prosjekt 

på departementsplan for å kartlegge opp
læringsbehovet for HVPU-ansatte, S.tid. 
2329-2330 (7 .2.90). 

8. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om inn
stilling om retningslinjer for skuletilbod 
for elevar som er pasientar ved psykiatris
ke sjukehus, S .tid. 2520 (7 .3.90). 

9. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om planer 
om å få økning i antalllærlingekontrakter 
i 1990, S.tid. 2520-2522 (7 .3.90). 

10. Sp.spm. fra Marit Nybakk om henstilling 
til den norske delegasjonen på FN s konfe
ranse «Utdanning for alle» om å uttrykke 
motvilje mot at Kampuchea var represen
tert ved Røde Khmer, S .tid. 2595-2596 
(14.3.90). 

11. Sp.spm. fra Sylvia Kristin Brustad om av
klaring av hvorvidt forsøksprosjektet <<Fa
gopplæring i barnehager» kommer inn 
under lov om fagopplæring, S.tid. 2596-
2597 (14.3 .90). 

12. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om endring i re
gelverket for skoleskyss, slik at det tas hen
syn til klassetrinn og værutsatt eller farlig 
skoleveg, S.tid. 2775-2776 (28.3.90). 

13. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om avslut
ting av forsøket <<Vurdering og veiled
ning» som har vore drive i Grunnskulerå
det sin regi, S .tid. 3200-3201 (25.4.90). 

14. Sp.spm. fra Paul Chaffey om Studentenes 
og Akademikernes lntemasjonale Hjelpe
fonds søknad om penger til prosjekt i det 
okkuperte palestinske området, S.tid. 
3918-3919 (6.6.90). 

15. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om arbeidet 
med ny struktur i utdanningen for de jen
tedominerte omsorgsyrkene, og konse
kvenser for hjelpepleierutdannelsen, 
S.tid. 3941 (6.6.90). 

16. Sp.spm. fra Wenche LynghOlm om øking i 
utdannelseskapasiteten ved førskolelærer
studiet, S .tid. 3941-3942 (6.6.90). 

17. Sp.spm. fra Kari Helliesen om planer for 
utdanningen av fotterapeuter, S.tid. 3942-
3944 (6 .6.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utdannings- og forsk
ningsdepa rtementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1699-1796 
(13 .12.90). 
Budsjett-ka p.: 

203 3203 Skoledirektørene 
204 3204 Rådet for videregående opplæring 
205 Rådet for fagopplæring i arbeid!i-

livet m .m. 
47 

206 3206 
207 

208 3208 
209 3209 
234 

245 3245 
246 
249 
290 

Samisk utdanningsråd 
Voksenopplæringsrådet og Brevs-
kolerådet 
Sakkyndige råd for høgskoler 
Andre rdd og sekretariater 
Tilskudd til lærebedrifter og lær-
linger 
Utviklingstiltak i utdanningen 
Etterutdanning av lærere 
Andre tiltak i utdanningen 
Studier i utlandet 
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291 Sosiale og kulturelle tiltak for ele
ver og studenter 

(l forslag fra H, FrP, KrF og Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Lærerutdanning ved høgskoler og univer

sitet. (Særskilt vedlegg: l. NOU 1988: 28 
Med viten og vilje. Leder Gudmund Her
nes. 2. NOU 1988: 32 For et lærerrikt sam
funn. Leder Ole-Jørgen Johannessen.) 
St.meld. 53 (1989-90), ref. S .tid. 3914 (1989-
90). 
(Trukket tilbake ved St.meld. 24.) 

2. Tilbaketrekking av St.meld. nr. 53 (1989-
90) om lærerutdanning ved høgskoler og 
universitet. 
St.meld. 24, ref. S .tid. 699, Innst. S. 38, 
S.tid. 770 (27 .11.90). 

3. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kirke-, utdannings- og forskningsde
partementets forvaltning av statens inter
esser i studentsamskipnadene og Statens 
lånekasse for utdanning i 1989. (Frista
sjonsprinsippet.) 
Ref. S.tid. 1192, Innst. S. 95, S.tid. 2672 
(12 .3.91). 

4. Virkemidler for skoleverket i Nord-Norge 
og Finnmark som egen utdanningsregion 
m.v. (Studiepermisjoner med lønn; peda
gogiske styrkingstiltak; styrkingstiltak på 
det samiske utdanningsområdet; flytte
godtgjøring; lønnstillegg i den videregåen
de skole.) 
St.prp. 54, ref. S.tid. 2885, Innst. S. 142, 
S.tid. 3421- 3429 (24.5.91). 

5. Organisering og styring i utdanningssek
toren. (Departementet ansvar for statlige 
oppgaver på nasjonalt nivå og et nasjonalt 
læremiddelsenter; nedlegging av nasjona
le råd, herunder Grunnskolerådet, Rådet 
for videregående opplæring, Voksenopp
læringsrådet, Brevskolerådet og Samord-

ningsutvalget for skoleutvikling; organisa
sjonenes og brukernes synspunkter gjen
nom konferanser og ad-hoc-utvalg; regio
nale statlige utdanningskontorer.) 
St.meld. 37, ref. S.tid. 2985, lnnst. S. 186, 
S.tid. 4201- 4226 (18 .6.91). 
( 4 forslag - ingen bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Trond Jensrud om å endre lo

ven slik at elever får fri skoleskyss, etter at 
7 fylkeskommuner har innført egenande
ler på skoleskyss, S.tid. 220 (17.10.90). 

2. Sp.spm. fra Sigbjørn Ravnåsen om opp
følging av plan for verdibevisst oppseding 
og kulturformidling i skole og utdanning, 
S .tid. 2028-2029 (9.1.91). 

3. Sp.spm. fra Hallgrim Berg, framsatt av 
Arne Skauge om oppretting av ein uav
hengig faginstans til å samanlikne stan
dard mellom norske og utanlandske ut
danningssystem, S. tid. 2029-2030 (9.1.91). 

4. Sp.spm. fra Trond Jensrud om gjennomfø
ring av lærlingekontrakter i tilfeller der 
bedriften innskrenker eller legges ned, 
S .tid. 2217-2218 (6.2 .91). 

5. Sp.spm. fra Grete Knudsen om oppsøken
de virksomhet for å skaffe flere lærling
plasser, S .tid. 2602-2603 (6.3.91). 

6. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om tradisjo
nelle jentefag som helsefagutdanningen, 
som ikke gir kompetanse for opptak til hø
yere utdanning, S.tid. 2603-2604 (6.3.91). 

7. Sp.spm. fra Leiv Blakset om oppfylgjing 
av arbeidet med verdiformidling i skulen, 
S .tid. 3462 (29 .5.91). 

8. Sp.spm. fra Ulf Guttormsen om departe
mentets oppfølging og arbeid med infor
masjonsteknologi i opplæringen etter av
vikling av Datasekretariatet, S.tid. 3717-
3718 (5.6.91). 

1991-92 
I . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet . 
Budsjett-innst. S . 12, S .tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
Budsjett-kap.: 

201 3201 Råd og sekretariat 
203 3203 Skoledirektørene 
206 3206 Samisk utdanningsråd 
208 3208 Sakkyndige råd for høgskoler 
228 Forskning, utvikling og etterut

danning i grunnskolen 

234 Tilskudd til lærebedrifter og lær
linger 

238 3238 Utviklingssamarbeid og etterut
danning for lærere i videregdende 
opplæring 

249 Andre tiltak i utdanningen 
290 Studier i utlandet 
291 Sosiale og kulturelle tiltak for ele

ver og studenter 

Il. Alminnelige saker: 
l . Endring av bevilgningene på diverse ka

pittel for budsjetterminen 1991 under Kir-
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ke, utdannings- og forskningsdepartemen
tets ansvarsområde. (Kap. 203 Skoledirek
tørene; kap. 234 Tilskudd til lærebedrifter 
og lærlinger; kap. 245 og 3245 Utviklings
tiltak i utdanningen; kap. 290 Studier i ut
landet; kap. 209 Andre råd og sekretaria
ter; kap. 246 Etterutdanning av lærere; 
kap. 249 Andre tiltak i utdanningen.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 1183, Innst. S. 54, 
S.tid. 1853-1854 (13.12.91). 

2. Omorganisering av utdanningsadmini
strasjonen m.m. (Statens utdanningskon
torer, Nasjonalt læremiddelsenter, overfø
ring av Lederopplæringsrådets stipend
program til Arbeids- og administrasjons
departementet.) 
St.prp. 75, ref. S.tid. 3180, Innst. S. 185, 
S.tid. 3914-3921 (9.6.92). 

3. Kunnskap og kyndighet. Om visse sider 
ved videregående opplæring. ·- (Lovfestet 
rett til treårig videregående opplæring for 
ungdom mellom 16 og 19 år, reform 94; fag 
under lov om fagopplæring; reduksjon av 
antall grunnkurs; studiekompetanse; pe
dagogiske og økonomiske konsekvenser.) 
St.meld. 33, ref. S.tid. 2876, Innst. S. 200, 
S.tid. 4086-4125 (16.6.92). 
(10 forslag, hvorav 2 ikke bifalt. 8 forslag 
sendt Regjeringen, henholdsvis 5 fra Siri 
Frost Sterri pva. H og FrP, l fra Siri Frost 
Sterri pva. H og 2 fra Theo Koritzinsky 
pva. SV - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 
(Jf. IV, l for 1992-93.) 

4. Forslag fra Theo Koritzinsky, Trond Jens-

rud, Leiv Blakset og Jon Lilletun om 
egenandeler for skoleskyss i videregående 
skole. (Endr. i velferdsloven slik at fylkes
kommuner ikke gis anledning til å innføre 
egenandeler for skoleskyss.) 
Dok. 8:38, ref. S.tid. 3734, Innst. S. 210, 
S.tid. 4125-4127 (16.6.92) og vedtatt. 

m. Spørsnu\1: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge, framsatt av Marit 

Tingelstad om fortgang i arbeidet med 
struktur, fagplanar og studiekompetanse 
for helse- og miljøfag og estetiske fag, S . tid. 
2091-2092 (8.1.92). 

2. Sp.spm. fra Nils O. Golten om iverksetting 
av lærlingordning for ungdom som vil til 
sjøs, S .tid. 2639 (19.2.92). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om årsaken 
til at utdanningspolitiske saker som skulle 
vært framlagt for Stortinget er blitt forsin
ket, S.tid. 3552-3554 (13.5.92). 

IV. Lovsaker: 
L Endring i lov 13. juni 1969 nr. 24om grunn

skolen og i 
nokre andre lover. (Nedlegging av de sak
kyndige utdanningsråd og skoledirektør
kontorene; etablering av statlige utdan
ningskontor i fylkene.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 47, Innst. O. 21, O.tid. 
185-189 (13.12.91), Besl. O. 24, L.tid. 19 
(19.12.91). Lov av 20. desember 1991. 
(2 forslag fra H og Fr P, henholdsvis 
Odelsting og Lagting - ikke bifalt.) 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet . 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1842-1932 
(3.12.92). 
Budsjett-kap.: 

201 3201 Nasjonalt læremiddelsenter 
203 3203 Statens utdanningskontorer 
206 3206 Samisk utdanningsrdd 
228 Forskning, utvikling og etterut

danning i grunnskolen 
234 Tilskudd til lærebedrifter og lær

linger 
238 3238 Utviklingssamarbeid og etterut

danning for lærere i videregdende 
opplæring 

249 Andre tiltak i utdanningen 
290 Studier i utlandet 
291 Sosiale og kulturelle tiltak for ele

ver og studenter 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1992 un

der kapitler administrert av Kirke-, utdan
nings- og forskningsdepartementet. (Opp
rettelse av stilling som revisjonsdirektør, 
tilleggsbev. Statens utdanningskontor, 
inndekning av overforbruk Winix-produk
tene - informasjonsteknologiprogrammet, 
tilleggsstipend til studenter i utlandet, til
skudd til lengre reiser.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 1072, Innst. S. 72, 
S.tid. 2194-2197 (14.12.92). 
(Jf. sakene 5 og 6.) 

2. Endring av visse bevilgninger under Kir
ke-, utdannings- og forskingsdepartemen
tets budsjett. (Kap. 243 Kompetansesentra 
for spesialundervisning og kap. 232, Sta
tens fagskole for fiskeindustri - overføring 
til Finnmark fylkeskommune, nedskri
ving av aksjekapitalen i Winix A/S.) 
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St.prp. 50, ref. S.tid. 2970, Innst. S. 151, 
S.tid. 3850-3851 (14.5.93). 

3. Utdanning i Forsvaret. 
(Vedlegg: Oversikt over Forsvarets skoler 
og kurs.) 
St.meld. 22, ref. S.tid. 2672, Innst. S. 167, 
S.tid. 3886-3891 (18 .5.93). 

4. Endringer på statsbudsjettet for 1993 un
der kapitler administrert av Kirke-, utdan
nings- og forskningsdepartementet. (Om
disponeringer for styrking av utviklings
arbeid og etterutdanning for lærere og 
mulighet for alle fylkeskommuner til å 
starte oppfølgingstjeneste i 1993 - Reform 
'94.) 
St.prp. 73, ref. S.tid. 3515, Innst. S. 180, 
S.tid. 4025-4026 (27 .5.93). 

5. Visse sider ved Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementets informasjons
teknologiprogram. (Punktene Il og Ill om 
Winix-prosjektet.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Utdrag fra rap
port av 20.11.92 fra revisjonsfirmaet Emst 
& Young. Brev av 2.4.93 fra statsråden til 
komiteen. Brevveksling mellom komite 
og departement. Brev av 2.4.93 fra statsrå
den med sammenfatning av orientering i 
komiteen 17 .3.93.) 
St.prp. 125 (1991-92, ref. S.tid. 4484 (1991-
92), Innst. S. 200, S.tid. 4155-4174 (4.6.93). 
(l forslag fra Finn Thoresen pva. FrP og 
ham selv sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. Stortinget ber 
Riksrevisjonen gjennomgå og vurdere sa
ken.) 
(Jf. sakene l og 6.) 

6. Endring av visse bevilgninger under Kir
ke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentets budsjett. (Kap. 238, nedskriving av 
aksjekapitalen i Winix A/S.) 
St.prp. 50, ref. S.tid. 2970, Innst. S. 200, 
S.tid. 4155-4175 (4.6.93). 
(Jf. sak l og forrige sak.) 

7. Virkemidler for skoleverket i Nord-Norge 
m.v. (Studiepermisjoner med lønn i 
grunnskolen, faglige og pedagogiske ut
viklings- og styrkingstiltak, det samiske 
utdanningsområdet, overføring av Sam
ordningsutvalgets oppgaver til Statens ut
danningskontor i Finnmark, lønnstillegg 

for lærere i grunnskolen, flyttegodtgjø
ring.) 
St.prp. 45, ref. S.tid. 2951, Innst. S. 239, 
S.tid. 4702-4707 (1'"/.6.93). 
(3 forslag fra H, FrP, KrF, Sp og Finn Tho
resen bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erna Solberg om begrensning 

i utgiftene til tillitsmannsordningen i sko
leverket, S.tid. 161-163 (14.10.92). 

2. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om endring 
av regelverket for tillatt antall elever i sko
lebusser, S.tid. 535-536 (21.10.92). 

3. Sp.spm. fra Jan Simonsen om godkjen
ning av opplæringsplan for brønnservice
teknikere, S.tid. 697-698 (28.10.92). 

4. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om konkurs/are 
for Geos Consult AS i Stjørdal pga. mang
lende oppgjør fra Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet, S.tid. 2467-2469 
(27 .1.93). 

5. Sp.spm. fra Leiv Blakset om retningsliner 
om vilkår ved inntak av lærlingar og ord
ninga med doble tilskot til lærebedrifter, 
S.tid. 2574-2575 (3.2.93). 

6. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å legge ge
nerell læreplan for grunnskolen og den vi
deregående opplæring fram for Stortin
get, S.tid. 26132-2683 (10.2.~3). 

IV. Lovsaker: 
l. 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. (Oppfølging av behandling av 
St.meld. 33 for 1991-92, Reform 94, lovfes
ting av rett til treårig videregående opplæ
ring for ungdom fra 16-20 år, fylkeskom
munenes ansvar, oppfølgingstjeneste for 
ungdom som ikke er i opplæring eller ar
beid.) 
Ot.prp. 31, ref. O.tid. 316, Innst. O. 80, O.tid. 
602-641 (29.4.93), Besl. O. 93, L.tid. 58-59 
(4.5.93). Lov av 28. mai 1993. 
(12 forslag, hvorav l (endr. innst.) fra A, 
SV, KrF og Sp om bortvisning bifalt. l for
slag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 3 for 1991-92.) 
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UTENRIKSHANDEL 

Omfatter bl.a.: Eksportregulering, AlS Eksportfinans, embargo, Garanti-Instituttet for Eksport
kreditt (GIEK), handelsboikott, importregulering. 
Se også: HANDEL, UTENRIKSSAKER 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Utenriksdepartementet og 
Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 822-845 
(27 .11.89). 
Budsjett-kap.: 

160 3160 Garanti-Instituttet for Eksportkre
ditt 

3191 Garantier under Utenriksdeparte
mentet 

1633 AlS Eksportfinans 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Utenriksdepartementet og 
Departementet for utviklingshjelp. 
(Vedlegg til St.prp. l for Departemente't 
for utviklingshjelp: 4 a.-d. Oversikt over 
landfordeling i 1988 og 1989 av kap. 1230 
Samarbeid med næringslivet. 6. Dispone
ring av kap. 1230 Samarbeid med nærings
livet.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1219-1260 
(4.12.89). 
Budsjett-kap.: 
161 Eksportfremmende tiltak 
162 Støtte ved eksport til utviklings

land 
163 Verdensutstillingen i Sevilla 1992 

1230 4230 Samarbeid med næringslivet 
1290 Garantier ved investeringer i og 

eksport til utviklingsland 

Il. Alminnelige saker: 
l. Bilateral bistand til Polen. 

St.prp. 25, ref. S.tid. 258, Innst. S . 23, S.tid. 
630-650 (20.11.89). 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Garanti-Instituttet for Eksportkreditts 
(GIEKs) virksomhet i 1988. 
St.meld. 62 (1988-89), ref. S.tid. 564, Innst. 
s. 52, s. tid.l626 (12.12.89). 

3. Garanti-instituttet for ~ksportkreditts (Gl
EKs) engasjement i Seme oljefelt, Benin. 

St.meld. 63 (1988-89), ref. S .tid. 564, Innst. 
S. 54, S. tid. 1702-1703 (18.12.89). 

4. Garanti-Instituttet for Eksportkreditts 
(GIEKs) virksomhet i 1989. 
(Vedlegg: 1-2. Erstatningsreskontro almin
nelig ordning og særordningen. 3. Resul
tatoversikt alle ordninger. 4. Adm. regn
skap. 5. Den alminnelige garantiordning. 
6. Anbudsgarantiordningen. 7. Særordnin
gen for utviklingsland. 8. Kursgarantiord
ningen. 9. Særordningen for tørrfiskeks
port til Nigeria. 10. Særordningen for fis
keeksport i henhold til Fiskeriavtalen 1984 
(særskilt ramme Jugoslavia - Venezuela). 
11. Regressoversikt. 12. Utvikling av ga
rantiansvaret.) 
St.meld. 57, ref. S.tid. 4110, Innst. S. 273 
(ikke-beh.), S.tid. 4661 (28.9.90). 

~· Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kirsti Kolle Grøndahl om for

slag om oppmyking av COCOM-reglene, 
S.tid. 1631-1632 (13.12.89). 

2. Sp.spm. fra Børre Rønningen om handels
politiske tiltak for at Norge skal kome 
sterkare inn på den sovjetiske marknaden, 
S.tid. 1632-1633 (13.12.89). 

3. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om opphevelse 
av boikott- lovgivningen mot Namibia, 
S.tid. 2059 (10.1.90). 

4. Sp.spm. fra Børre Rønningen om reduk
sjon i norsk manganimport fra Sør-Afri
ka, S .tid. 2060-2061 (10.1.90). 

5. Sp.spm. fra Reidar Johansen om visum
plikt mellom innbyggere i Nord-Norge og 
på Kola, S.tid. 2139-2140 (24.1.90). 

6. Sp.spm. fra Inge Staldvik om Li-Vilt som 
ikke fikk økt sin importkvote på viltkjøtt, 
og hensynet til distriktsarbeidsplasser og 
foredling av lokale råvarer ved fordeling 
av importkvoten, S.tid. 2454-2455 (21.2.90). 

7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om årsaken 
til at matfett med basis i norsk fiskeolje ik-



Utenriksndel - 742-

ke ble foreslått som matvarebistand til Po
len, S.tid. 2530-2531 (7 .3.90). 

8. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om å stoppe 
den verdensomspennande våpenhandelen 
frå Noreg, S.tid. 2577 (14.3.90). 

9. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om å 
sikre at landets reiseliv, næringsmiddelin
dustri m.v. får større samlet konkurranse
evne, S .tid. 2675-2676 (21.3.90). 

10. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om Norsk 
Data som med styresmaktene si godkjen
ning selde datamaskiner til det viktigaste 
atomvåpenanlegget i India, S.tid. 3567-
3568 (16.5.90). 

11. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om oppheving 
av importrestriksjoner på klær, S .tid. 
3622-3624 (23.5.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 20. mars 1987 nr. 15 om 

økonomisk boikott av Sør-Afrika og Nami
bia for å bekjempe apartheid og lov av 20. 
juni 1986 nr. 33 om forbud mot salg, for
midling m.v. av norsk petroleum til Sør
Afrika. (Opphevelse av boikotten av Na
mibia.) 
Ot.prp. 30, ref. O.tid. 75, lnnst. O. 23, O.tid. 
85-95 (20.3.90), Besl. O. 28, L.tid. 13 
(27.3.90). Lov av 30. mars 1990. 
(2 forslag i Odelstinget- ingen bifalt.) 

2. Endring i lov av 18. desember 1987 nr. 93 
om kontroll med eksport av strategiske va
rer, tjenester og teknologi. (Forbud mot 
fonnidling av salg av våpen og militært 
materiell mellom tredjeland.) 
Ot.prp. 51, ref. O.tid. 127, Innst. O. 37, O.tid. 
180 (21.5.90), Besl. O. 40, L.tid. 18 (29.5.90). 
Lov av 22. juni 1990. 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg: 3 a.-d. Oversikt over landforde
ling i 1989 og 1990 av kap. 160 Samarbeid 
med næringslivet og 4. Disponering av 
kap. 160.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1199-1243 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 

121 Eksportfremmende tiltak 
122 Støtte ved ekspo1·t til utviklings-

land 
123 Verdensutstillingen i Sevilla 1992 
160 3160 Samarbeid med næringslivet 
161 Veiledning og støtte til utviklings

land ved eksport til Norge 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Utenriksdepartementet og 
Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S .tid. 1244-1271 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 

120 3120 Garanti-Instituttet for Eksportkre
ditt 

3125 Garantier under Utenriksdeparte
mentet 

1633 AlS Eksportfinans 

Il. Alminnelige saker: 
l. Kvinesdal kommune sender brev datert 

14. september 1990 med oppfordring til 
Regjering og Storting om å fatte vedtak 
om importforbud av tropisk tømmer. 

Ref. S.tid. 31 (4 .10.90), og vedlagt protokol
len. 
(Jf. sak 13.) 

2. Gran kommune sender brev datert 2. okto
ber 1990 med oppfordring til Regjering og 
Storting om å fatte vedtak om importfor
bud av tropisk tømmer. 
Ref. S.tid. 171 (12.10.90), og vedlagt proto
kollen. 
(Jf. sak 13.) 

3. Naustdal kommune sender brev datert 28. 
september 1990 med oppfordring til Re
gjering og Storting om å fatte vedtak om 
importforbud av tropisk tømmer. 
Ref. S .tid. 171 (12.10.90), og vedlagt proto
kollen. 
(Jf. sak 13.) 

4. Ramnes kommune sender brev datert 27. 
september 1990 med oppfordring til Re
gjering og Storting om å fatte vedtak om 
importforbud mot tropisk tømmer. 
Ref. S.tid. 171 (12.10.90), og vedlagt proto
kollen. 
(Jf. sak 13.) 

5. Garanti-Instituttet for Eksportkreditts 
(GIEKs) virksomhet i 1989. (Betalingspro
blemer ved eksport til Sovjetunionen.) 
(Vedlegg: 1-2. Erstatningsreskontro almin
nelig ordning og særordningen. 3. Resul
tatoversikt alle ordninger. 4. Adm. regn
skap. 5. Den alminnelige garantiordning. 
6. Anbudsgarantiordningen. 7. Særordnin
gen for utviklingsland. 8. Kursgarantiord
ningen. 9. Særordningen for tørrfisk eks
port til Nigeria. 10. Særordningen for fis-
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keeksport i henhold til Fiskeriavtalen 1984 
(særskilt ramme Jugoslavia - Venezuela). 
11. Regressoversikt. 12. Utvikling av ga
rantiansvaret.) 
St.meld. 57 (89-90), ref. S .tid. 4110 (89-90), 
Innst. S . 6, S.tid. 464-468 (25.10.90). 

6. Uttalelse om boikott av tropisk tømmer fra 
l. Nærøy kommune datert 13. september 
1990 og 2. Sørreisa kommune datert 12. ok
tober 1990. 
Ref. S.tid. 565 (14.11.90), og vedlagt proto
kollen. 
(Jf. sak 13.) 

7. Lillesand kommunestyre sender uttalelse 
datert 30.11.90 om kommunal boikott av 
tropisk tømmer. 
Ref. S .tid. 1894 (18.12.90), og sendt uten
rikskomiteen i henhold til forretningsor
den§ 28,5. 
(Jf. sak 13.) 

8. Enebakk kommunestyre sender uttalelse 
datert 5.12.90 om boikott av tropisk tøm
mer. 
Ref. S.tid. 1894 (18.12.90), og sendt uten
rikskomiteen i henhold til forretningsor
den§ 28,5. 
(Jf. sak 13.) 

9. Sømna kommune sender uttalelse datert 
30. november 1990 om Gatt-forhandlinge
ne. 
Ref. S .tid. 2036 (9.1.91), og vedlagt proto
kollen. 

LO. Stor-Elvdal kommunestyre sender uttalel
se datert 23 . januar 1991 vedrørende kom
munal boikott av tropisk tømmer. 
Ref. S .tid. 2097 (1.2 .91), og sendt utenriks
kom. i henhold til forretningsordenen 
§ 28,5. 
(Jf. sak 13.) 

11. Bodø formannskap sender uttalelse datert 
25. januar 1991 vedrørende boikott av tro
pisk tømmer. 
Ref. S .tid. 2338 (12.2.91), og sendt utenriks
og konstitusjonskomiteen i henhold til 
forretningsordenens§ 28,5. 
(Jf. sak 13.) 

12. Redegjørelse av utenriksministeren om 
salg av M 72- raketter til USA . (Med etter
følgende debatt.) 
S.tid. 2684-2690 (13.3.91). 

13. Forslag fra Anders Aune om forbud mot 
import av tropisk trevirke. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 5.2.91 fra Uten
riksdepartementet, Handelsministeren.) 
Dok. 8:3, ref. S .tid. 565, Innst. S. 120, S.tid. 
3017-3030 (16.4.91) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(3 forslag fra SV- ingen bifalt.) 

14. En særlig garantiramme gjennom GIEK 
for eksport av treforedlingsprodukter til 
Sovjetunionen. 
St.prp. 90, ref. S.tid. 3394, Innst. S . 173, 
S.tid. 3573- 3578 (3.6.91). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om ga

ranti for opprettholdelse av norsk eksport 
av cellulose til Sovjet, S.tid. 90-92 
(10.10.90). 
(Jf. sakene 4, 6 og lO.) 

2. Sp.spm. fra Per Aunet om å sørge for at det 
blir foretatt en miljømessig vurdering før 
det blir gitt eksportlisens for farlig avfall, 
S.tid. 228-229 (17 .10.90). 

3. Sp.spm. fra Paul Chaffey om norskprodu
serte M-72- raketter som ble solgt til USA, 
men nå brukes av regjeringshæren i El 
Salvador, S.tid. 524-525 (14.11.90). 

4. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om proble
mer i sysselsettingen innen norsk trefored
lingsindustri på grunn av Sovjetunionens 
knapphet på valuta, S.tid. 702-703 
(21.11.90). 
(Jf. sakene l, 6 og 10.) 

5. Sp.spm. fra Paul Chaffey om norskprodu
serte M-72- raketter er videreeksportert fra 
USA til El Salvadors regjering, S.tid. 2009-
2010 (9.1.91). 

6. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om økning i 
GIEKs garantiramme på Sovjet og situa
sjonen for eksportbedrifter som Saug
brugsforeningen i Halden, S.tid. 2010-2011 
(9.1.91). 
(Jf. sakene l, 4 og 10.) 

7. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om 
fjerning av importkvoter og høye tollsatser 
på import av klær og sengetøy fra u-land, 
S .tid. 2072-2073 (16.1.91). 

8. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
investeringsgaranti for prosjektinveste
ringslån for prosjekt Leningrad for AlS 
Skandinavisk Allianse, Bodø, S. tid. 2211 
(6.2.91). 

9. Sp.spm. fra Helga Haugen om tiltak mot 
diskriminering av norsk ferrosilisiumeks
port til EF, S.tid. 2212-2213 (6.2 .91). 

10. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om AlS Gre
aker industriers problemer med papireks
port til Sovjetunionen, og tiltak for å møte 
utenlandsk konkurranse, S .tid. 3287-3288 
(8.5.91). 
(Jf. sakene l, 4 og 6.) 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1021-1036 
(22.11.91). 
Budsjett-kap.: 

120 3120 Garanti-Instituttet for Eksportkre
ditt 

125 3125 Garantier under Utenriksdeparte
mentet 

1633 AlS Eksportfinans 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdeparte
mentet: 3. Disponering av kap. 160 Samar
beid med næringslivet, post 90, Låneord
ningen for utvikling av næringslivet i ut
viklingsland.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1096-1160 
(25.11.91). 
Budsjett-kap.: 

121 Eksportfremmende tiltak 
122 Støtte ved eksport til utviklings-

land 
123 Verdensutstillingen i Sevilla 1992 
160 3160 Samarbeid med næringslivet 
161 Veiledning og støtte til utviklings

land ved eksport til Norge 
196 Garantier ved investeringer i og 

eksport til utviklingsland 

Il. Alminnelige saker: 
l. Garanti-instituttet for Eksportkreditts 

(GIEKs) virksomhet i 1990. 
(Vedlegg: 1-2. Erstatningsreskontro almin
nelig ordning, særskilte Stortingsvedtak 
og særordningen. 3. Resultatoversikt alle 
ordninger. 4. Adm. regnskap. 5. Den al
minnelige garantiordning. 6. Anbudsga
rantiordningen. 7. Særordningen for ut
viklingsland. 8. Kursgarantiordningen. 9. 
Særordningen for tørrfiskeksport til Nige
ria. 10. Særordningen for fiskeeksport i 
henhold til Fiskeriavtalen 1984 (særskilt 
ramme Jugoslavia - Venezuela). 11. Re
gressoversikt. 12. Utvikling av garantian
svaret; og årsberetning og regnskap.) 
St.meld. 16, ref. S.tid. 748, Innst. S. 51, 
S.tid. 1791 (10.12.91). 

2. Gol kommune sender brev datert 6. desem
ber 1991 med forslag til kommunal boikott 
av tropisk tømmer. 
Ref. S.tid. 1875 (16.12.91), og vedlagt proto
kollen. 

3. Økning av tilsagnsrammen og forhøyelse 
av bevilgningen på statsbudsjettet for 

1992 under kapittel 0160 Samarbeid med 
næringslivet, post 71 Tilskudd til blande
de kreditter til utviklingsland. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.prp. 49, ref. S.tid. 2439, Innst. S. 110, 
S.tid. 2803-2824 (12.3.92). 
(l forslag fra KrF og Sp - ikke bifalt.) 

4. En særskilt garantiordning for eksportkre
ditter til Sovjetunionen. (Saken ble ved l. 
gangs behandling i Stortinget tilbake
sendt komiteen pga. de rådende forhold. 
Tilleggsinnstillingen med endret konklu
sjon omhandler eksportkreditter til de bal
tiske stater og republikker utgått fra det 
tidligere Sovjetunionen.) 
(Vedlegg tillrL11st. S. 103: Brev av 10. janu
ar og 10. februar 1992 fra Utenriksdeparte
mentet, handelsministeren til henholdsvis 
Stortingets presidentskap og Stortingets 
finanskomite.) 
St.prp. 18, ref. S.tid. 748, Innst. S. 60 og 
103, S.tid. 1791 (10.12.91), 2833-2841 
(12 .3.92). 

5. Volda kommune sender uttalelse datert 21. 
april 1992 vedr. boikott av tropisk tømmer. 
Ref. S.tid. 3532 (12.5.92), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenriks- og konstitusjonskomi
teen til orientering i samsvar med Presi
dentskapets beslutning av 12.5.92.) 

6. Utbygging av Norges samarbeid med re
formlandene i øst, herunder samtykke til 
ratifikasjon av: l. Avtale om apprettelse av 
spesialfond for investeringer. 2. Avtale om 
opprettelse av spesialfond for teknisk bi
stand for Estland, Latvia og Litauen mel
lom Norge og Den europeiske bank for 
gjenoppbygging og utvikling (EBRD), 
begge undertegnet i Budapest den 14. 
april1992. 
(Vedlegg: Avtalene i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 80, ref. S.tid. 3462, Innst. S. 220, 
S.tid. 4166-4189 (17.6.92). 
(Utkast til innst. forelagt finanskomiteen 
før avgivelse. 
l forslag fra Paul Chaffey pva. SV, KrF og 
Sp sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I. l forslag ikke bi
falt.) 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om statli

ge økonomiske garantier for skipsbyg
gingskontrakter, blant annet med Sovjet
unionen, S.tid. 44-45 (9.10.91). 

2. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om tiltak for 
at norske u-hjelpsmidler skal komme norsk 
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leverandørindustri til gode, S.tid. 338-339 
(23.10.91). 

3. Sp.spm. fra Steinar Maribo om norske be
drifter som har fått krav på toll m.v. etter 
konkurs i en dansk bedrift, S. tid. 1619-
1620 (4.12 .91). 

4. Sp.spm. fra Per Aunet om å hindre at pro
duksjonsutstyr som utskiftes i Norge på 
grunn av forurensningsfare, blir ekspor
tert til andre land, S .tid. 1809-1810 
(11.12 .91). 

5. Sp.spm. fra Ingvald Godal om harmonise
ring av reglar for våpeneksport med våre 
allierte, for å sikre arbeidsplassar i høgte
knologisk industri, S .tid. 2198-2199 
(29 .1.92). 

6. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om ekstra
bevilgninger til Norges-profilering i 1992 
gjennom NORTRA, Eksportrådet eller an
net, S .tid. 2760-2761 (11.3.92). 

7. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om grunnar for 
å innføre kvoteregulering på syklar, og 
korleis ein kan unngå prisauke, S.tid. 
3098-3099 (1.4.92). 

8. Sp.spm. fra Laila Kaland om problemer 
for norsk eksport av makrell til Japan, 
S.tid. 3539-3540 (13.5.92). 

9. Sp.spm. fra Anders Aune om oppfølging 
av forslag om forbud mot import av tro
pisk trevirke i forbindelse med miljøkon
feransen i Brasil, S.tid. 3701 (20.5 .92). 

10. Sp.spm. fra Paul Chaffey om full offentlig
het omkring lønninger og honorarer i Nor
ges Eksportråd, S.tid. 3802-3803 (27 .5.92). 

11. Sp.spm. fra Oddmund H. Hammerstad om 
stans i leveranser av panservernvåpen fra 
Raufoss AlS til De forente stater på grunn 
av uakseptabel videreeksport, S . tid. 3842-
3843 (3.6.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 20. mars 1987 nr. 15 om øko

nomisk boikott av Sør-Afrika for å be
kjempe apartheid. (Fullmakt til å oppheve 
eller begrense forbud i loven i lys av for
holdene i Sør-Afrika og den internasjonale 
utvikling.) 
Ot.prp. 31, ref. O. tid. 240, Innst. O. 50, O. tid. 
424-434 (2.4.92), Besl. O. 71, L .tid. 43-44 
(9.4.92). Lov av 22. mai 1992. 
(2 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget -in
gen bifalt.) 

1992-93 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Utenriksdepartementet og 
Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1187-1206 
(17.11.92). 
Budsjett-kap.: 

120 3120 Garanti-Instituttet for Eksportkre
ditt 

125 3125 Garantier under Utenriksdeparte
mentet 

1633 AlS Eksportfinans 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Utenriksdeparte
mentet: 3. Disponering av kap. 160 Samar
beid med næringslivet, post 90, Låneord
ningen for utvikling av næringslivet i ut
viklingsland.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1417-1472 
(23.11.92). 
Budsjett-kap.: 

121 Eksportfremmende tiltak 
122 Støtte ved eksport til utviklings

land 
123 Verdensutstillingen i Sevilla 1992 
160 3160 Samarbeid med næringslivet 

161 Veiledning og støtte til utviklings
land ved eksport til Norge 

196 Garantier ved investeringer i og 
eksport til utviklingsland 

11. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Petter Bjørheim og Oscar D. 

Hillgaar om å oppheve reglene som med
fører kvoteregulering av sykkelimport fra 
Taiwan. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 10.9.92 
fra handelsministeren om at kvoteregule
ringen vil bli opphevet fra 1.1.93.) 
Dok. 8:30 (1991-92), ref. S.tid. 3532 (1991-
92), Innst. S. 24, S.tid. 657-658 (26.10.92) og 
vedlagt protokollen. 

2. Endringer av bevilgninger på statsbud
sjettet for 1992 under Finans- og tolldepar
tementet. (Kap. 1633 A/S Eksportfinans.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 1185, Innst. S. 40, 
S.tid. 1719-1720 (27.11.92). 

3. Samtykke til ratifikasjon av en frihandels
avtale med tilhørende vedlegg og proto
koller mellom EFTA-landene og Israel , un
dertegnet i Geneve den l 7. september 
1992. 
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(Vedlegg: A. Avtalen i engelsk original
tekst og norsk oversettelse. B. Avtalens 
vedlegg og protokoller. C. Landbruksva
rer. D. Handelsforbindelsene mellom EF
TA-landene og Israel, Norge og Israel. E. 
Frihandelsavtalen og det norske General 
System of Preferences (GSP), og opphe
velse av GSP for Israel og de okkuperte 
områder.) 
St.prp. 6, ref. S.tid. 658, Innst. S . 51, S.tid. 
2237-2238 (16.12.92). 
(l forslag ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Paul Chaffey om produksjon og 
eksport av våpen og militært materiell. 
(Vedlegg: Utkast til innst. forelagt forsvar
skomiteen før avgivelse.) 
Dok. 8:24 (1991-92), ref. S.tid. 3180 (1991-
92), Innst. S. 88, S.tid. 2698-2716 (11.2.93). 
(6 forslag ikke bifalt.) 

5. Garanti-Instituttet for Eksportkreditts 
(GIEKs) virksomhet i 1991. (Stortingspro
posisjon om fremtidige rammevilkår, re
gresskrav mot eksportører, garantiordnin
ger for ikke krigsberørte stater utgått fra 
det tidligere Jugoslavia.) 
(Vedlegg: Årsberetning og regnskap. 1-2. 
Erstatningsreskontro alminnelig ordning, 
særskilte Stortingsvedtak og særordnin
ger. 3. Resultatoversikt pr. desember 1991 
alle ordninger. 4. Administrasjonsregn
skap. 5. Den alminnelige garantiordning. 
6. Anbudsgarantiordningen. 7. Særordnin
gen. 8. Kursgarantiordningen. 9.-11. Regn
skapsoppstilling - Nigeria, fiskeriavtalen, 
Jugoslavia. 12. Utestående regress pr. ord
ning. 13. Årsstatistikk utvikling av garan
tiansvar.) 
St.meld. 9, ref. S.tid. 1472, Innst. S. 99, 
S.tid. 2849-2852 (23.2.93). 
(Jf. neste sak.) 

6. Frafallelse av Garanti-Instituttet for Eks
portkred.itts (GIEK) regresskrav i morato
rietilfeller. (Gjeldslette etter prinsippene i 
Parisklubben og krav etter Skipseksport
kampanjen.) 
St.prp. 55, ref. S .tid. 3047, Innst. S. 134, 
S.tid. 3335-3342 (22.4.93). 
(Jf. forrige sak.) 

7. Samtykke til ratifikasjon av en frihandels
avtale med tilhørende vedlegg og proto
koller mellom EFTA-landene og Polen un
dertegnet i Geneve 10. desember 1992. 
(Vedlegg: A. Engelsk avtaletekst med 
norsk oversettelse. B. Avtalens tilhørende 
vedlegg og protokoller. C. 
Landbruksvarer. Brevveksling mellom 
Norge og Polen. D. De økonomiske refor
mer i Polen og frihandelsavtalens betyd
ning. E. Handelsforbindelsene mellom 
EFTA-landene og Polen og mellom Norge 

og Polen. F. EFs assosieringsavtale med 
Polen, det tidligere Tsjekkoslovakia og 
Ungarn.) 
St.prp. 41, ref. S.tid. 2951, Innst. S . 130, 
S.tid. 3453-3454 (29.4.93). 

8. Samtykke til godkjennelse av en avtale 
mellom Norge og Danmark/Færøyene om 
frihandel med tilhørende vedlegg og pro
tokoller, undertegnet i København den 28. 
august 1992. 
(Vedlegg: A. Frihandelsavtalen mellom 
Norge og Færøyene. Norsk tekst. B. Avta
lens tilhørende vedlegg og protokoller. c. 
Landbruksavtalen mellom Norge og Fær
øyene.) 
St.prp. 49, ref. S.tid. 3173, Innst. S. 141, 
S.tid. 3514 (3.5.93). 

9. Samtykke til ratifikasjon av en frihandels
avtale med tilhørende vedlegg og proto
koller mellom EFTA-landene og Romania, 
undertegnet i Geneve den 10. desember 
1992. 
(Vedlegg: A. Frihandelsavtalen i engelsk 
originaltekst og norsk oversettelse. B. Av
talens tilhørende vedlegg og protokoller. 
C. Landbruksvarer. Brevveksling mellom 
Norge og Romania. D. De økonomiske re
former i Romania og frihandelsavtalens 
betydning. E. Handelsforbindelsene mel
lom EFTA-landene og Romania og mel
lom Norge og Romania. F. EFs assosie
ringsavtale med Polen, det tidligere Tsjek
koslovakia og Ungarn. G. Frihandelsavta
len og det norske GSP-systemet.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 3295, Innst. S. 144, 
S .tid. 3514 (3.5 .93). 

10. Nye rammevilkår for GIEK. 
(Vedlegg: l. GIEK-utvalgets mandat. 2. 
Høringsuttalelser om NOU: 1990: 31. Sær
skilt vedlegg: NOU 1990: 31 Nye ramme
vilkår for GIEK. Leder Per Kleppe. Ved
legg til innst.: Svarbrev av 19.5.93 til SVs 
stortingsgruppe fra Det Kgl. Utenriksde
partement vedr. en sysselsettingsgaranti i 
investeringsgarantiordningene.) 
St.prp. 64, ref. S.tid. 3295, Innst. S. 179, 
S.tid. 3953-3974 (25.5.93). 
(l forslag fra SV ikke bifalt.) 

11. Samtykke til ratifikasjon av en frihandels
avtale med tilhørende vedlegg og proto
koller mellom EFTA-landene og Ungarn, 
undertegnet i Geneve den 29. mars 1993. 
(Vedlegg: A. Avtalen i engelsk original
tekst og norsk oversettelse. B. Avtalens til
hørende vedlegg og protokoller. C. Land
bruksvarer. Brevveksling mellom Norge 
og Ungarn. D. De økonomiske reformer i 
Ungarn og frihandelsavtalens betydning. 
E. Handelsforbindelsene mellom EFTA
landene og Ungarn og mellom Norge og 
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Ungarn. F. EFs assosieringsavtaler med 
Ungarn, Polen og det tidligere Tsjekkoslo
vakia.) 
St.prp. 75, ref. S.tid. 3892, Innst. S. 181, 
S.tid. 4321 (9.6.93). 

12. Samtykke til godkjenning av frihandels
avtaler med tilhørende vedlegg og proto
koller mellom l) Norge og Estland, under
tegnet i Tallinn den 15. juni 1992, 2) Norge 
og Latvia, undertegnet i Riga den 15. juni 
1992, 3) Norge og Litauen, undertegnet i 
Vilnius den 16. juni 1992. 
(Vedlegg: A. Avtalene i engelsk original
tekst og norsk oversettelse. B. Avtalenes 
tilhørende vedlegg og protokoller. C. 
Landbruksvarer. De bilaterale protokolle
ne. D. De økonomiske reformer, frihan
delsavtalenes betydning. E. Handelsfor
bindelsene og økonomisk samarbeid. 
Vedlegg til innst.: Spørsmål fra SV med 
svar fra Utenriksdepartementet ved han
delsministeren vedr. avtalenes gyldighet 
ved et ev. norsk EF-medlemskap.) 
St.prp. 85, ref. S.tid. 4074, Innst. S. 211, 
S.tid. 4321-4322 (9.6.93). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om forhandlin

ger mellom Kongsberg Våpenfabrikk og 
representanter for den iranske revolu
sjonsgarden om salg av kanoner til Iran, 
S.tid. 149-150 (14.10.92). 

2. Sp.spm. fra Paul Chaffey om lisens for eks
port av norskprodusert sprengstoff til ju
goslaviske våpenfirmaer i 1988-91, S.tid. 
525-526 (21.10.92). 

3. Sp.spm. fra Jan Petersen om hvorfor 
Landbruksdepartementet har bestemt at 
kvotene for import av landbruksvarer fra 
u-land skal fordeles ved auksjon, S. tid. 
541-542 (21.10.92). 

4. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om 
konsekvenser av innstramming i grense
handelen med Russland og de baltiske 
land, S.tid. 1261-1263 (18.11.92). 

5. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om statlig 
medfinansiering for eksport av norske fer
dighus til Russland for å få en rask tilbake
trekking av russiske styrker fra Baltikum, 
s. tid. 2082 (9.12.92). 

6. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om konse
kvenser for norsk økonomi av vågehval
fangsten og tiltak for å unngå tap av eks
portandeler, S.tid. 2083-2084 (9.12.92). 

7. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om den var
sla stortingsproposisjonen om nye ramme
vilkår for GIEK, S. tid. 2479-2480 (27.1.93). 

8. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om norske 
handelshindringer på import av klær fra 
lavprisland, S. tid. 2691-2692 (10.2.93). 

9. Sp.spm. fra Ingvald Godal om treg saks
handsaming i departementet med omsyn 
til norsk næringsliv sine forsøk på å etab
lere seg i dei baltiske republikkane, S. tid. 
2872 (24.2.93). 

10. Sp.spm. fra Ingvald Godal om at Tyrkia 
kan kutta ut Noreg som leverandør av for
svarsmateriell pga. at regjeringa i fjor nek
ta eksport av 8000 prøveskott, S.tid. 2887-
2888 (24.2.93). 

11. Sp.spm. fra Anders Aune om en prøveord
ning med forenklet behandling av ar
beidstillatelse for russiske gateselgere i 
Finnmark for sommeren 1993, S.tid. 3191 
(31.3.93). 

12. Sp.spm. fra Dagfinn Hjertenes om å få 
slutt på den ulovlige importen av KFK
holdige veggpaneler, S.tid. 3435 (28.4.93). 

13. Sp.spm. fra Terje Nyberget om at politi og 
regelverk ikke må hindre norsk og russisk 
handelssamkvem, S.tid. 3991-3992 
(26.5.93). 
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UTENRIKSSAKER 

Omfatter bl.a.: Ambassader, anerkjennelse av stater, flyktninger utenfor Norge, humanitært 
hjelpearbeid, KSSE-prosessen, presse- og kulturformål, utenrikstjenesten. 
Se også: EFTA/EF, EUROPARÅDET, FN, FN-STYRKER, FREDSARBEID, GRENSESPØRS
MÅL, INTERNASJONAL RETT, INTERNASJONALT SAMARBEID, NATO (POLITISKE 
SPM), NEDRUSTNING, NORDISK SAMARBEID, TRAKTATER, UTVIKLINGSHJELP, 
ØKONOMISK SAMARBEID 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdeparte
mentet: Oversikt over fast organiserte stil
linger for utsendt personale ved de uten
rikske fagstasjoner pr. l. januar 1990.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1219-1260 
(4 .12.89). 
Budsjett-kap.: 
105 Presse- og kulturformdl 
111 3111 Utenriksrepresentasjon 
112 Særavtale i utenrikstjenesten 
114 3114 Eiendomsforvaltning utenlands 
142 Hjelp til flyktninger 
143 Internasjonalt humanitært hjelpe

arbeid 
144 Administrasjon av UDs andel av 

utviklingshjelpen 
145 Forskning Nord/Sør-spørsmdl 

(l forslag framsatt av Jan Petersen pva. H, 
KrF og Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1989 un

der kapittel administrert av Departemen
tet for utviklingshjelp, Utenriksdeparte
mentet og Justisdepartementet. (Kap. 142 
Hjelp til flyktninger fra Latin-Amerika -
repatriering av chilenere, kap. 143 Intema
sjonalt humanitært hjelpearbeid, kap. 144, 
midlertidig norsk representasjon i Nami
bia.) 
St. prp. 43, ref. S.tid. 967, Innst. S. 61, S.tid. 
1683- 1689 (14.12.89). 

2. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. (Utviklingen i Sovjetunionen, 
Sentral- og Øst-Europa, NATO- samarbei
det, EFTA/EF-prosessen, KSSE-proses
sen, utvidelse av Europarådet, Norges og 
de nordiske lands forhold til Sovjetunio
nen og Øst-Europa, det internasjonale mil-

jøarbeidet, regionale konflikter, El Salva
dor, Nicaragua, Namibia, Sør-Afrika, Mid
tøsten, UNIFII..rdeltakelsen, menneske
rettighetene, USAs intervensjon i Pana
ma, oppmykning av COCOM-reglene.) 
S.tid. 1693-1701 (18.12 .89), S.tid. 1950-2037 
(utenriksdebatt 4.1.90). 
(l forslag fra Erik Solheim sendt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
l.) 

3. Humanitær bistand til Romania og gjen
opprettelse av en norsk stedlig ambassade 
i Bucuresti. 
St.prp. 57, ref. S.tid. 2241, Innst. S. 92, 
S .tid. 2398- 2401 (15.2.90). 

4. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriks
ministeren. (Revolusjonen i Øst-Europa; 
Sovjetunionens utfordringer; de baltiske 
republikker; KSSE-prosessens betyd
ning; NATOs rolle; nedrustningsforhand
linger; EFTA/EF-prosessen; utviklingslan
denes gjeldsproblemer; Bergenskonferan
sen og internasjonalt miljøsamarbeid; mi
nistererklæringen; Etiopia/Eri trea-erklæ
ringen; utviklingen i Kambodsja; Mellom
Amerika; Nicaragua; Midtøsten-konflik
ten; Sør-Afrika.) 
S.tid. 3581-3588 (22.5.90), S.tid. 3713-3791 
(utenriksdebatt 31.5.90). 
(l forslag fra Anders Aune sendt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
I.) 
(Jf. neste sak.) 

5. Utviklingstrekk i det internasjonale sam
funn og virkninger for norsk utenrikspoli
tikk. 
St.meld. 11, ref. S.tid. 73, Innst. S. 181, 
S.tid. 3713- 3791 (utenriksdebatt 31.5.90). 
(7 forslag fra SV- ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

6. Midler til samarbeidstiltak overfor Øst-Eu
ropa. (Stabiliseringsfond for Polen.) 
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St.prp. 73, ref. S .tid. 2659, Innst. S. 156, 
S.tid. 3713- 3792 (utenriksdebatt 31.5.90). 
(l forslag fra Anders Aune om rensetekno
logi til Sovjet- se REGJERINGEN OVER
SENDT I og l fra Carl l. Hagen om samar
beidstiltak overfor Litauen- ikke bifalt.) 
(Jf. sakene 4 og 5.) 

7. Norges deltakelse i Konferansen om Sik
kerhet og Samarbeid i Europa (KSSE). 
Det tredje oppfølgingsmøtet i Wien 1986-
89. 
(Vedlegg: I. Oversikt over oppfølgingsakti
viteter etter Madrid-møtet. Il. Dokumen
tasjon - Sluttdokumentet fra Wien-møtet 
1986. Dokument fra Stockholmkonferan
sen. Mandat for forhandlinger om konven
sjonelle styrker i Europa.) 
St.meld. 46, ref. S.tid. 3390, Innst. S. 196 
(ikke-beh.), S.tid. 3852 (5.6.90). 

8. Endringar på statsbudsjettet for 1990 un
der kapittel administrerte av Utanriksde
partementet og Kommunaldepartementet. 
(Overføring fra u-hjelpsbudsjettet til fi
nansiering av flyktningemottak i Norge; 
støtte til FN s Høykommissær for flyktnin
ger og bevilgningsreglementet.) 
St.prp. 99, ref. S.tid. 3534, Innst. S . 255, 
S .tid. 4396- 4398, 4403-4417 (14.6.90). 
(3 forslag, hvorav l fra Annelise Høegh 
pva. H, KrF og Sp om nytt kap. 192 Tiltak i 
Norge godkjent som utviklingshjelp - bi
falt med 60 mot 52 stemmer.) 

9. Sak behandlet 28. august og 14. september 
1990 i den utvidede utenriks- og konstitu
sjonskomit~ og innbragt for Stortinget i 
medhold av forretningsordenens § 13 siste 
ledd. (Lukket møte.) (Behandlingsmåten.) 
S .tid. 4547-4549 (24.9.90). 

10. Redegjørelse av utenriksministeren. (Golf
krisen etter Iraks invasjon av Kuwait.) 
S.tid. 4550-4557 (24.9 .90), S.tid. 4557-4612 
(utenriksdebatt 24.9.90). 
(Jf. sakene 9 og 11.) 

11. Sak behandlet 28. august og 14. september 
1990 i den utvidede utenriks- og konstitu
sjonskomit~ og innbragt for Stortinget i 
medhold av forretningsordenens § 13 siste 
ledd. (Golf-krisen etter Iraks invasjon av 
Kuwait.) 
S.tid. 4557-4613 (utenriksdebatt 24.9.90). 
(Jf. sakene 9 og 10.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om Norge vil 

anerkjenne den kambodsjanske regjerin
gen, S.tid. 265-266 (1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Norge vil 
svekke kravet til Israel om kontroll av 
tungtvannet, og om eventuelle nye for-

handlinger om dette, S .tid. 266-267 
(1.11.89). 

3. Sp.spm. fra Jan Simonsen om utenriksmi
nisteren er villig til å ha samtaler med 
PLOs representant i Norge, S.tid. 339-340 
(8.11.89). 

4. Sp.spm. fra Jan Simonsen om utenriksmi
nisteren er villig til å flytte den norske am
bassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, S.tid. 
340 (8.11.89). 

5. Sp.spm. fra Kirsti Kolle Grøndahl om å 
øke det internasjonale presset for å få Sør
Afrika til å frigi havna Walvis Bay i Na
mibia, S.tid. 969-970 (29.11.89). 

6. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om tilbake
trekking av St. Olavs orden tidligere tildelt 
Romanias diktator Nicolae Ceausescu. 
(Trukket tilbake), S.tid. 1630 (13.12 .89). 

7. Sp.spm. fra Paul Chaffey om Regjeringen 
vil gjøre noe konkret for å støtte demokra
tiseringsprosessen i Tsjekkoslovakia, S.tid. 
1630-1631 (13.12 .89). 

8. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om press på 
israelske myndigheter for å ivareta retten 
til undervisning på Vestbredden, S.tid. 
2069-2070 (17 .1.90). 

9. Sp.spm. fra Reidar Johansen om visum
plikt mellom innbyggere i Nord-Norge og 
på Kola, S.tid. 2139-2140 (24.1.90). 

10. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å påvirke re
gjeringen i India til å godta at organisasjo
ner som Amnesty International får etter
forske saker som er indre anliggender i In
dia, S.tid. 2194-2195 (31.1.90). 

11. Sp.spm. fra Paul Chaffey, framsatt av Inge 
Myrvoll om å støtte eritreernes rett til selv
bestemmelse og bidra til en fredelig løs
ning av konflikten, S .tid. 2573-2574 
(14.3.90). 

12. Sp.spm. fra Ingebjørg Karmhus om mel
ding om at Sovjetunionen vil flytte sitt 
atomsprengningsområde til Novaja Seml
ja og hva som vil bli foretatt fra norsk side 
i denne saken, S.tid. 2575-2576 (14.3.90). 

13. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om markering 
av dei norske synspunkta på at skogåreal i 
Israel er brende ned som ledd i palestinsk 
terrorverksemd, S.tid. 2660-2661 (21.3.90). 

14. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å fremme 
utspill gjennom FN som kan resultere i at 
de syriske troppene trekkes ut av Libanon, 
S.tid. 2661-2662 (21.3.90). 

15. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om Australias 
forslag til løsning av Kambodsja-konflik
ten, og hva Norge kan bidra med, S.tid. 
2662-2663 (21 .3.90). 

16. Sp.spm. fra Aud-Inger Aure om om hva 
Regjeringen vil gjøre i forbindelse med 
konflikten mellom folkegrupper i Kosovo i 
Jugoslavia, S.tid. 2663-2664 (21.3 .90). 
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17. Sp.spm. fra Syver Berge om støtte tilland
bruksopplæringstiltak med sikte på å læra 
opp folk frå østblokk-landa i betre produk
sjon og omsetning av mat, S . tid. 2664 
(21.3.90). 

18. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om å påvirke 
Israel til å stanse de folkerettsstridige øde
leggelsene av oliven- og frukttrær på Vest
bredden og Gaza, S.tid. 2664-2666 (21.3.90). 

19. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om å støtte 
de baltiske lands frigjøringskamp og 
eventuelt ta saken opp i FN, S. tid. 2666-
2667 (21.3.90). 

20. Spørsmål ved møtets slutt fra Carl l. Ha
gen til utenriksministeren om Norges 
holdning til situasjonen i Litauen, S.tid. 
2751-2755 (27 .3.90). 

21. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om initia
tiv til å vidareføre matvarehjelp til Polen i 
form av kjøp av sild, S.tid. 2784-2785 
(28.3.90). 

22. Sp.spm. fra Helen Bøsterud om at retten til 
frie valg tas inn i Helsinki-avtalens kapit
tel om sivile og politiske rettigheter, på 
KSSE-møtet i København, S .tid. 2927-
2928 (4.4.90). 

23. Sp.spm. fra Paul Chaffey om utenriksmi
nisterens uttalelse om Guds vern av Israel, 
og andre folkegruppers begrunnelser for 
selvstendighet, S.tid. 2928-2929 (4.4.90). 

24. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
Regjeringens møte med Sør-Afrikas presi
dent de Klerk, S.tid. 2929-2930 (4.4.90). 

25. Sp.spm. fra Lisbeth Holand, framsatt av 
Rolf Ketil Bjørn om prøveordning med vi-

sumfrihet mellom Kirkenes og Nikel i Sov
jet, S. tid. 2953-2954 ( 4.4.90). 

26. Sp.spm. fra Paul Chaffey om oppklaring 
av saken om den savnede Anne Kristin 
Jensen på Fuerteventura, og om å sikre 
nordmenn i utlandet bistand fra norske 
myndigheter i framtiden, S.tid. 3324-3325 
(2.5.90). 

27. Sp.spm. fra Paul Chaffey om initiativ 
overfor USA og land i Europa om åpning 
for større innvandring av sovjetiske jøder, 
S.tid. 3397-3398 (9.5.90). 

28. Sp.spm. fra Paul Chaffey om Studentenes 
og Akademikernes Internasjonale Hjelpe
fonds søknad om penger til prosjekt i det 
okkuperte palestinske området, S.tid. 
3918-3919 (6.6.90). 

29. Sp.spm. fra Paul Chaffey om utlevering til 
Norge av den israelske etterretningsagent 
Harrari som sannsynligvis var hovedmann 
bak Lillehammer-drapet i 1973, S.tid. 
3948-3949 (6 .6.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 20. mars 1987 nr. 15 om 

økonomisk boikott av Sør-Afrika og Nami
bia for å bekjempe apartheid og lov av 20. 
juni 1986 nr. 33 om forbud mot salg, for
midling m.v. av norsk petroleum til Sør
Afrika. (Opphevelse av boikotten av Na
mibia.) 
Ot.prp. 30, ref. O.tid. 75, Innst. O. 23, O.tid. 
85-95 (20.3.90), Besl. O. 28, L.tid. 13 
(27 .3.90). Lov av 30. mars 1990. 
(2 forslag i Odelstinget- ingen bifalt.) 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg: Oversikt over stillinger for ut
sendt personale ved de utenrikske fagsta
sjoner pr. l. januar 1991.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1199-1243 
(4.12 .90). 
Budsjett-kap.: 

l 05 Presse- og kulturformål 
l 08 Internasjonal bistand 
111 3111 Utenriksrepresentasjon 
112 Særavtale i utenrikstjenesten 
114 3114 Eiendomsforvaltning utenlands 
143 Utenriksrepresentasjon 03-omrd

det 
164 Forskning Nord/Sør-spørsmdl 
190 Internasjonalt humanitært hjelpe

arbeid 
191 Hjelp til flyktninger og menneske

rettigheter 

n. Alminnelige saker: 
l. Bistand til evakuerte fra Kuwait og Irak 

og andre bistandstiltak for å avhjelpe føl
gene av konflikten i Midt-Østen. 
St.prp. 3, ref. S .tid. 31, Innst. S. 10, S.tid. 
234-237 (17 .10.90). 
(l forslag fra Carl I . Hagen - ikke bifalt). 

2. Norges deltakelse i Konferansen om Sik
kerhet og Samarbeid i Europa (KSSE). 
Det tredje oppfølgingsmøtet i Wien 1986-
89. 
(Vedlegg: I. Oversikt over oppfølgingsakti
viteter etter Madrid-møtet. Il. Dokumen
tasjon - Sluttdokumentet fra Wien-møtet 
1986. Dokument fra Stockholmkonferan
sen. Mandat for forhandlinger om konven
sjonelle styrker i Europa.) 
St.meld. 46 (1989-90), ref. S .tid. 3390 (1989-
90), Innst. S. 8, S.tid. 497-509 (8.11.90). 

3. Omdisponering av bevilgninger under for-
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svarsbudsjettet for 1990 i forbindelse med 
Norges støtte til håndhevelsen av sanksjo
nene mot Irak i henhold til Sikkerhetsrå
dets resolusjoner 661 og 665. (Finansiering 
av kystvaktskipet Andenes' oppdrag i Den 
persiske gulf.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 410, lnnst. S. 34, S .tid. 
758-760 (23.11.90). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. sak 12.) 

4. Bistand til amerikanske skip som deltar i 
kontroll og håndhevelse av FN-sanksjone
ne mot Irak. (Drivstoff til amerikanske 
skip.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 410, lnnst. S. 40, S.tid. 
1243-1244 (4.12.90). 
(l forslag fra SV -ikke bifalt.) 

5. Endringar på statsbudsjettet for 1990 un
der kapittel administrerte av Utenriksde
partementet. (Kap. 143 Utenriksrepresen
tasjon 03-området, kap. 190 Internasjonalt 
humanitært hjelpearbeid -krisetiltak i An
gola, Sør-Amerika, Afrikas Horn, Sudan 
og Mosambik, kap. 191 Hjelp til flyktnin
ger og menneskerettigheter.) 
St.prp. 17, ref. S .tid. 770, Innst. S. 64, S .tid. 
1801- 1807 (14.12.90). 

6. Humanitær hjelp til Sovjetunionen og 
andre øst-europeiske land. 
St. prp. 34, ref. S.tid. 1192, lnnst. S. 67, 
S .tid. 1807-1810 (14.12.90). 

7. Redegjørelse av utenriksministeren ved
rørende situasjonen i Golf-området. 
S.tid. 2087-2093 (17.1.91), og vedlagt proto
kollen. 
(De parlamentariske ledere ble gitt mulig
het til korte merknader etter redegjørel
sen.) 

8. Tilleggsbevilgning til forsvarsbudsjettet 
for 1991 i forbindelse med norsk sanitets
støtte til gjennomføringen av FNs sikker
hetsråds resolusjon 678. (Militært sanitets
kompani til Saudi-Arabia.) 
St.prp. 44, ref. S.tid. 2097, lnnst. S. 79, 
S.tid. 2099-2112 (4.2.91). 
(Jf. sak 12.) 

9. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriks
ministeren. (Golf-konflikten, norske luft
til-luft raketter til Tyrkia, sovjetisk makt
bruk i Baltikum, KSSE-prosessen, tiltak 
mot forurensninger fra Kola, CFE-avtalen, 
politisk dimensjon i NATO-samarbeidet, 
utviklingen i EF, EØS-forhandlingene, 
GATT-forhandlingene, situasjonen i Afri
ka, flyktningeproblemene.) 
S.tid. 2037-2045 (15.1.91), S.tid. 2112-2207 
(utenriksdebatt 4.2.91). 
(10 forslag, hvorav 3 fra FrP og l fra H 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT l 6 forslag ikke bifalt.) 

10. Humanitær bistand til Gulf-området som 
følge av gjenopptatte krigshandlinger. 
(Kap. 191 Hjelp til flyktninger og mennes
kerettigheter. Spørsmålet om inndekning 
over bistandsbudsjettet.) 
St. prp. 45, ref. S.tid. 2207, Innst. S. 89, 
S.tid. 2423-2430 (15.2.91). 
(Jf. sak 17 og STATSBUDSJETTET Il, sak 
14.) 

11. Redegjørelse fra utenriksministeren om 
den kurdiske flyktningkatastrofen i Mid
tøsten og norske hjelpetiltak. 
S.tid. 3012-3017 (16.4.91), og vedlagt proto
kollen. 
(En representant fra hver partigruppe fikk 
anledning til korte merknader etter rede
gjørelsen.) 

12. Omdisponeringer av bevilgninger under 
forsvarsbudsjettet for 1991 i forbindelse 
med Norges støtte til håndhevelsen av 
sanksjonene mot Irak i henhold til Sikker
hetsrådets resolusjon 661 og 665. (Finansie
ring av kystvaktskipet Andenes' oppdrag i 
Den persiske gulf for en ny tremåneders 
periode.) 
St.prp. 64, ref. S .tid. 3083, Innst. S . 148, 
S .tid. 3464-3468 (30.5.91.) 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. sakene 3 og 8.) 

13. Disponering av bevilgninger m.v. under 
forsvarsbudsjettet for 1991 i forbindelse 
med utvidet norsk deltakelse i FN-observa
tørstyrken som nå etableres på grensen 
mellom Irak og Kuwait. (UNIKOM - Uni
ted Nations Irak-Kuwait Observation Mis
sion.) 
St.prp. 83, ref. S.tid. 3361, Innst. S. 150, 
S.tid. 3468-3469 (30.5.91). 
(Jf. sakene 8 og 12.) 

14. Utenriksdepartementet sender brev datert 
28. mai 1991 vedrørende søknad om mid
ler til tiltak som kan støtte en internasjo
nalt overvåket folkeavstemning i Vest-Sa
ha ra i FN-regi. 
Ref. S.tid. 3571 (31.5.91), og vedlagt proto
kollen. 

15. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriks
ministeren. (FNs rolle i Golf-konflikten og 
humanitære intervensjoner; Midtøsten
konflikten; situasjonen i Afrika; utviklin
gen i Sør-Afrika; nøden i Etiopia; det nor
ske nødhjelpssystemet; KSSE-prosessen; 
CFE-avtalen; NATO-samarbeidet; norsk
sovjetiske samarbeidsbehov; våpeneks
port til Colombia via USA.) S.tid. 3657-
3665 (4.6.1991), 
S.tid. 3829-3906 (utenriksdebatt 10.6.91). 
(3 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

16. Forslag fra Ingvald Godal, Kaci Kullmann 



Utenrikssaker - 752-

Five og Jan Petersen om å be Regjeringen 
igangsette en prosess med fullt norsk med
lemskap i den Vest-Europeiske Union (Ves
tunionen) som målsetting. 
Dok. 8:39, ref. S.tid. 3135, Innst. S. 195, 
S.tid. 3829-3906 (utenriksdebatt 10.6.91). 
(Forslaget, med tilslutning fra FrP, bleik
ke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

17. Endringar på statsbudsjettet for 1991 un
der kapittel administrerte av Utenriksde
partementet. (Nødhjelp, tørken i Afrika; 
tilskudd til Zambia; miljøverntiltak i u
land; tilskudd til UNICEF og WHOs diare
sykdomsprogram; tilskudd til Den inter
nasjonale tuberkulose- og lungesykdoms
unionen; etablering av uhjelpskontor i Ad
dis Abeba; blandede kreditter til EB-Nera 
for leveranse til Pakistan; bruk av ymse:.. 
posten til dekning av humanitær bistand i 
Golf-området.) 
St.prp. 85, ref. S.tid. 3361, Innst. S. 231, 
S.tid. 4323-4331 (19.6.91). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. sak 10.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arild Hiim om tiltak fra norsk 

side for å påvirke utviklingen i Israel, etter 
voldsbruk i Jerusalem hvor 19 palestinere 
ble drept, S.tid. 199-200 (17 .10.90). 

2. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om kva 
Noreg kan gjere for å endre dei uverdige 
forholda ved barneinstitusjonar i Roma
nia, S.tid. 200-201 (17 .10.90). 

3. Sp.spm. fra Anders A u ne om opplysnin
ger om skjødesløs sovjetisk lagring av ra
dioaktivt avfall på Kola, S.tid. 201-202 
(17 .10.90). 

4. Sp.spm. fra Paul Chaffey om hvilket man
dat de norske forhandlere har ved CFE
forhandlingene i Wien om konvensjonell 
nedrustning, S.tid. 203-204 (17.10.90). 

5. Spørsmål ved møtets slutt fra Anders Au
ne til statsministeren om sovjetisk prøve
sprengning på Novaja Semlja, S.tid. 469-
472 (25.10.90). 

6. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om norsk hjelp 
til institusjonsbarn i Romania, S.tid. 525-
526 (14.11.90). 

7. Sp.spm. fra Paul Chaffey om tiltak for å 
oppnå en fullstendig prøvestansavtale, 
S.tid. 527 (14.11.90). 

8. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om tiltak 
overfor USA og Sovjet for å få i gang sjø
militær nedrustning i nordområdene, 
S.tid. 527-529 (14.11.90). 

9. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om ein 
gjennomgang av spørsmål i tilknyting til 

serbisk undertrykking av albanarar i Ko
sovo-provinsen i Jugoslavia, S.tid. 701-702 
(21.11.90). 

10. Sp.spm. fra Ingvald Godal om støtte til de 
baltiske lands kamp mot den sovjetiske ok
kupasjon og Norges opptreden under 
KSSE-møtet i Paris, S.tid. 2004-2005 
(9.1.91). 
(Jf. spm. 4) 

11. Sp.spm. fra Svein Alsaker om økonomisk 
hjelp til Israel i forbindelse med den store 
flyktningstrømmen fra Sovjet, S.tid. 2005 
(9.1.91). 

12. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om 
Norges holdning til de baltiske stater un
der KSSE-møtet i Paris, S.tid. 2005-2007 
(9.1.91). 
(Jf. spm. 2) 

13. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om innhenting 
av informasjon om atomdrevne fartøy som 
trafikkerer norskekysten, S.tid. 2007-2008 
(9.1.91). 

14. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om norsk med
virkning til gjenoppbygging i Somalia, 
S.tid. 2047-2048 (16.1.91). 

15. Spørsmål ved møtets slutt fra Carl I. Ha
gen til utenriksministeren om Norges 
holdning til kravet om en kobling mellom 
Golf-krisen og andre Midtøsten-spørmål, 
s. tid. 2080-2086 (16 .1.91). 

16. Sp.spm. fra Anders Aune om sovjetiske 
prøvesprengninger på Novaja Semlja, og 
initiativ til en internasjonal konferanse om 
miljøfarene ved atomprøvesprengninger, 
S.tid. 2209-2210 (6.2.91). 

17. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om økono
misk støtte til gjenoppbygging i Israel et
ter den irakiske bombingen, S. tid. 2210 
(6.2.91). 

18. Sp.spm. fra Finn Thoresen om avvikling 
av PLOs opplysningskontor i Oslo for å 
markere at man ikke godtar internasjonal 
terrorvirksomhet, S.tid. 2341 {13.2.91). 

19. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik, fram
satt av Jon Lilletun om tiltak for å styrke 
utviklingen mot mer demokrati og respekt 
for menneskerettigheter i Romania, S. tid. 
2341 (13.2.91). 

20. Sp.spm. fra Trond Jensrud om Utenriks
departementets holdning i «Wamwere-sa
ken» på bakgrunn av de siste opplysninger 
i pressen, S.tid. 2472 (20.2.91). 

21. Sp.spm. fra Ingvald Godal om norsk støt
te til ei avispresse og papir til Litauen, 
S.tid. 2567-2568 {6.3.91). 

22. Sp.spm. fra Paul Chaffey om en fredskon
feranse for Midtøsten der spørsmålene om 
palestinsk stat, Libanon og kurdisk selv
styre tas opp, S.tid. 2690 (13.3.91). 

23. Sp.spm. fra Finn Thoresen om forslag i FN 



- 753- Utenrikssaker 

om sanksjoner mot styret i Etiopia hvis de 
ikke legger forholdene til rette for hjelpe
organisasjoner. (Trukket tilbake), 
S .tid. 2690 (13.3.91). 

24. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five, framsatt 
av Jan Petersen om en nærmere forbindel
se med Vestunionen gjennom en observa
tør- eller kontaktordning, S.tid. 2761 
(20.3 .91). 

25. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om norsk 
reaksjon i forbindelse med overgrepene 
mot indianerbefolkningen i Guatemala , 
S.tid. 3256 (8.5.91). 

26. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om avtalen av 
1959 mellom Sovjetunionen og Norge om 
de baltiske land, og opplysningen om at 
Norge aldri har anerkjent Sovjetunionens 
anneksjon av de baltiske land, S.tid. 3256-
3257 (8.5.91). 

27. Sp.spm. fra Finn Thoresen om omdispone
ring av midler til prosjekter i India og Pa-

kistan til nødhjelp etter flomkatastrofen i 
Bangladesh, S.tid. 3380-3382 (15.5.91). 

28. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å ta opp sa
ken om norsk tungtvannsforsendelse med 
myndighetene i India og Romania, S.tid. 
3395-3396 (22.5.91). 

29. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om ut
videt mandat for FN i interne konflikter 
på basis av en «humanitær verdensor
den», S.tid. 3450-3451 (29.5.91). 

30. Sp.spm. fra Ase Klundelien om norsk eks
pertbistand til stråleskadde barn i Sovjet
unionen, og om dette vil bli tatt opp med 
president Gorbatsjov under hans besøk, S. 
tid. 3690 (5 .6.91). 

31. Sp.spm. fra Anders Aune om forsinkelse 
av renseprosessen i Nikel, og økonomisk 
støtte fra myndighetene slik at den norsk
finske løsningen for en renseavtale blir 
valgt, S .tid. 3711-3712 (5.6.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdeparte
mentet: l. Oversikt over stillinger for ut
sendt personale ved de utenrikske fagsta
sjoner pr. l. januar 1992.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1096-1160 
(25.11.91). 
Budsjett-kap.: 

l 05 Presse- og kultu.rformdl 
l 08 Internasjonal bistand 
111 3111 Utenriksrepresentasjon 
112 Særavtale i utenrikstjenesten 
143 Utenriksrepresentasjon 03-omrd

det 
164 Forskning Nord!Sør-spørsmdl 
190 Internasjonalt humanitært hjelpe

arbeid 
l gJ Hjelp til flyktninger og menneske

rettigheter 

n. Alminnelige saker: 
l. Opprettelse av stedlige norske ambassa

der i Tallinn, Riga og Vilnius. (Driftsutgif
ter i 1991 og etableringskostnader.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 234, Innst. S. 13, S.tid. 
387-390 (4.11.91). 

2. Samtykke til ratifikasjon av Avtalen om 
konvensjonelle styrker i Europa (CFE-av
talen) med protokoller og vedlegg. 
(Vedlegg: Avtalens engelske tekst med 
oversettelse til norsk - l. Avtale om kon
vensjonelle styrker i Europa. 2. Erklærin-

48 

gen fra Sovjetunionens regjering. 3. Er
klæring fra Sovjetunionens representant i 
den felles konsultative gruppe. 4. Erklæ
ring fra partene i avtalen om CFE vedrø
rende landbaserte marinefly. 5. Erklæring 
avgitt av Norges Regjering. 6. Erklæring 
av formannen i den felles konsultative 
gruppe. 7. Erklæring av representanten for 
Kongeriket Norge i den felles konsultative 
gruppe.) 
St.prp. 15, ref. S .tid. 404, Innst. S. 32, S.tid. 
1160-1164 (25.11.91). 
(Utkast til innstilling ble forelagt forsvar
skomiteen til uttalelse før avgivelse.) 
(.Jf. IV, 1.) 

3. Samarbeidet i Atlanterhavspaktens orga
nisasjon i 1990. 
(Vedlegg: l. Enkelte spørsmål i det politis
ke og forsvarsmessige samarbeid. 2. Kom
munikeer og erklæringer fra ministermø
tene i 'l\lmberry, London, Brussel, Alber
ta og København.) 
St.meld. 51 (90-91), ref. S.tid. 33, Innst. S. 
69, S.tid. 1859-1865 (16.12 .91). 
(Debatten i Stortinget behandlet den dags
aktuelle situasjonen.) 

4. Endringar på statsbudsjettet for 1991 un
der kapittel administrerte av Utanriksde
partementet. (Omfordelingsproposisjon -
Afrika, flyktninger og nødhjelpstiltak, be
folkningstiltak, kvinner og barn; gjeldslet
tetiltak overfor Egypt; avvikling av samar
beidet med Kenya; komiteen understreker 
behovet for realistisk budsjettering.) 
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St.prp. 34, ref. S.tid. 1183, Innst. S . 70, 
S.tid. 1865-1875 (16.12.91). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

5. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriks
ministeren. 
(Norges plass i det nye Europa; sikker
hetspolitiske tilknytninger til NATO, EF 
og Vestunionen; tosidig samarbeid med 
Russland; et handlingsprogram for bi
stand og samarbeid med Russland og Øst
Europa; det sovjetiske kjemevåpenarse
nal; assosiert medlemskap i Vestunionen; 
videreutvikling av KSSE; EF-toppmøtet i 
Maastricht, konsensusprinsippet; FNs rol
le ved regionale konflikter; flyktningepro
blemet; debatt om norsk EF -medlem
skap.) 
S .tid. 2401-2409 (10.2.92), S .tid. 2485-2567 
(debatt 13.2.92). 

6. lnterp. fra Tove Kari Viken om det kurdis
ke folks situasjon. 
S.tid. 3109-3123 (2.4.92). 
(l forslag fra SV om tyrkisk tilbakeleve
ring av utlånte Sidewinder-raketter - ikke 
bifalt.) 

7. Endringar på statsbudsjettet for 1992 un
der kapittel administrerte av Utenriksde
partementet. (Omdisponeringer; bev. til 
tørkekatastrofen i det sørlige Afrika over 
kap. 190 Internasjonalt humanitært hjel
pearbeid.) 
St.prp. 103, ref. S.tid. 3769, Innst. S . 225, 
S.tid. 4154-4163 (17 .6.92). 
(3 forslag, hvorav l fra KrF, Sp og SV- ikke 
bifalt, 2 fra Kåre Gjønnes pva. KrF og Sp 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

8. Utbygging av Norges samarbeid med re
formlandene i øst, 
herunder samtykke til ratifikasjon av: l. 
Avtale om opprettelse av spesialfond for 
investeringer. 2. Avtale om opprettelse av 
spesialfond for teknisk bistand for Est
land, Latvia og Litauen mellom Norge og 
Den europeiske bank for gjenoppbygging 
og utvikling (EBRD), begge undertegnet i 
Budapest den 14. april1992. 
(Vedlegg: Avtalene i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 80, ref. S.tid. 3462, Innst. S . 220, 
S .tid. 4166-4189 (17 .6.92). 
(Utkast til innst. forelagt finanskomiteen 
før avgivelse. l forslag fra Paul Chaffey 
pva. SV, KrF og Sp sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT L l for
slag ikke bifalt.) 

9. Humanitær bistand til det tidligere Jugo
slavia for å avhjelpe flyktningesituasjo
nen som følge av krig og borgerkrig. 
St.prp. 124, ref. S.tid. 4470, Innst. S . 242, 
S.tid. 4485-4491 (22.9.92). 

(l forslag fra KrF, Sp og SV om inndeknin
gen- ikke bifalt.) 

lll. Spørsmål: 
L Sp.spm. fra Karin Beate Theodorsen om 

Sovjets lagring av atomavfall nær grensen 
og dumping av slikt avfall i Barentshavet, 
S.tid. 34-35 (9.10.91). 

2. Sp.spm. fra Inger Pedersen om Regjerin
gens krav om full rensing av nikkelverket 
på Kola , S .tid. 39-40 (9.10.91). 

3. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om ut
viklingen i Jugoslavia og anerkjennelse av 
Kroatia, S .tid. 235-236 (16.10.91). 

4. Sp.spm. fra Kari Helliesen om Forsvarets 
overkommando som har nektet lærere fra 
Estland å bo i Marinens rekruttskole un
der besøk i Rogaland, S.tid. 236-237 
(16 .10.91). 

5. Sp.spm. fra Jens Marcussen om utsending 
av en politisk medarbeider på høyt nivå 
fra Utenriksdepartementet til Santiago 
når ambassaden var opptatt med represen
tasjon fra Stortinget under !FU-konferan
sen, S .tid. 360-361 (30.10.91). 

6. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om 
EFs sanksjoner mot Jugoslavia, og kom
pensasjon til Slovenia fra norsk side, S.tid. 
1284-1285 (27.11.91). 

7. Sp.spm. fra Kåre Gjøn nes om norsk initia
tiv overfor Tyrkia for å få stoppet angrep 
på kurdere inne på irakisk territorium, 
S.tid. 1589-1590 (4.12.91). 

8. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å be Israel 
gjenåpne palestinske skoler og universite
ter og respektere Geneve-konvensjonens 
regler, før Norges kulturavtale med Israel 
fornyes, S .tid. 1590-1591 (4.12.91). 

9. Sp.spm. fra Laila Kaland om tiltak på det 
internasjonale plan for å stanse drap på 
gatebarn Brasil, S.tid. 1793-1794 
(11.12 .91) . 

10. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om et russisk firma som planlegger å øde
legge giftig avfall ved atomsprengning på 
Novaja Semlja , S .tid. 2078 (8.1.92). 

11. Sp.spm. fra Anders Aune om sikring av 
fortsatt miljøsamarbeid med Russland om 
rensing av nikkelverkene på Kola, S .tid. 
2136-2137 (15.1.92). 

12. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om 
norsk bistand til energiforsyning til Est
land, S.tid. 2197-2198 (29.1.92). 

13. Sp.spm. fra Jan Petersen om handlings
plan for Norges bidrag til reformprosessen 
i Sentral- og Øst-Europa og tidligere Sov
jetunionen, S.tid. 2199-2200 (29.1.92). 

14. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om norsk 
bidrag til matvarehjelp til tidligere sovje
tiske områder, S.tid. 2309-2310 (5.2 .92). 
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15. Sp.spm. fra Per Aunet om informasjonen 
om konsekvensene av Tsjernobyl-ulykken 
og dagens sikkerhetssituasjon ved 
østeuropeiske atomkraftverk, S.tid. 2441-
2442 (12.2.92). 

16. Sp.spm. fra Ranja Hauglid om initiativ til 
at Norge kan få inspisere installasjoner i 
Russland som kan bety fare for økt ra
dioaktivitet på norsk område, S.tid. 2442-
2443 (12.2.92). 

17. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om til
bud fra Nordland fylkeskommune om å 
stille sitt kontaktnett i St. Petersburg til 
disposisjon for hurtig matvarehjelp til 
Russland, S. tid. 2443-2444 (12.2.92). 

'18. Sp.spm. fra Paul Chaffey om tilbakeleve
ring av norsk tungtvann fra India, og 
medvirkning til at India slutter seg til in
ternasjonale regelverk om atomvåpen og 
atomanlegg, S.tid. 2703-2704 (26.2.92). 

19. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 
om kartlegging og fjerning av dumpet ra
dioaktivt avfall i havet utenfor Novaja 
Semlja, S.tid. 2760-2761 (11.3.92). 

20. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om uttalelser 
fra Norges konsul i Guatemala om den po
litiske situasjon i landet og spesielt om in
dianerne, S.tid. 2878 (18.3.92). 

2L Sp.spm. fra Laila Kaland om nobelpris
vinneren Aung San Suu Kyis situasjon, og 
norsk støtte til de demokratiske kreftene i 
Burma, S.tid. 2930-2931 (25.3.92). 

22. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om tiltak for 
å avhjelpe mangelen på medisiner og ut
styr ved sykehus på Kola, S. tid. 2932-2933 
(25.3.92). 

23. Sp.spm. fra Terje Nyberget om hva stats
ministeren har gjort for å nå målet om full 
atomprøvestans etter Prøvestansavtale
konferansen 1991, S.tid. 3070-3071 
(1.4.92). 

24. Sp.spm. fra Paul Chaffey om den militære 
etterretningstjenestens samarbeid med 
Mossad, S.tid. 3071 (L4.92). 

25. Sp.spm. fra Reidar Johansen, framsatt av 
Per Aunet om krav til russiske myndighe
ter om stenging av to reaktorer ved atom
kraftverket på Kola, S.tid. 3072-3073 
(1.4.92). 

26. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om å beklage for
søk på hjemsendelse av eritreiske flyktnin
ger overfor regjeringene i Etiopia og Eri
trea, S.tid. 3181-3182 (8.4.92). 

27. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om å hindre at Russland gjenopptar atom
prøvesprengningene på Novaja Semlja, 
S.tid. 3182-3183 (8 .4.92). 

28. Sp.spm. fra Trond Jensrud om Norges re
aksjon på USAs prøvesprengninger med 
atomvåpen, S.tid. 3923 (10.6.92). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om inspeksjoner i samsvar med Avta

len om konvensjonelle styrker i Europa 
(CFE-avtalen) og om immunitet og privile
gier for inspektørene m.fl. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 2.3.92 fra Uten
riksdepartementet til Hans J. Røsjorde.) 
Ot.prp. 28, ref. O. tid. 216, Innst. O. 49, O. tid. 
423-424 (2.4.92), Besl. O. 70, L.tid. 43 
(9.4.92). Lov av 29. mai 1992. 
(Jf. Il, 2.) 

2. Endring i lov 20. mars 1987 nr. 15om øko
nomisk boikott av Sør-Afrika for å be
kjempe apartheid. (Fullmakt til å oppheve 
eller begrense forbud i loven i lys av for
holdene i Sør-Afrika og den internasjonale 
utvikling.) 
Ot.prp. 31, ref. O. tid. 240, Innst. O. 50, O. tid. 
424-434 (2.4.92), Besl. O. 71, L.tid. 43-44 
(9.4.92). Lov av 22. mai 1992. 
(2 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget -in
gen bifalt.) 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
L Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Utenriksdeparte
mentet: L Oversikt over stillinger for ut
sendt personale ved de utenrikske fagsta
sjoner pr. L januar 1993.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1417-1472 
(23.11.92). 
Budsjett-kap.: 

l 05 Presse- og kulturformdl 
l 08 Internasjonal bistand 
111 3111 Utenriksrepresentasjon 

112 Særavtale i utenrikstjenesten 
143 Utenriksrepresentasjon 03-omrd

det 
190 Internasjonalt humanitært hjelpe

arbeid 
191 Hjelp til flyktninger og menneske

rettigheter 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet for 1992 un

der kapittel administrerte av Utanriksde
partementet. (Humanitær hjelp til Afrika, 
tilleggsbev. til nødlidende i Mosambik og 
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på Afrikas Horn, og til flyktninger i Afgha
nistan.) 
St.prp. 30, ref. S.tid. 1472, Innst. S. 74, 
S.tid. 2239-2242 (16.12.92). 

2.Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriks
ministeren (konflikten i det tidligere J ugo
slavia, norsk deltakelse i fredsopprettende 
FN-operasjoner, hovedutfordringer i uten
rikspolitikken, styrking av europeiske og 
atlantiske organisasjoner, nye NATO-opp
gaver, Det nordatlantiske samarbeidsrå
det - NACC, Vestunionen, KSSE, nasjona
lisme og fremmedhat, norsk flyktningar
beid, arbeidsledigheten i Europa, Barents
regionen og EF-deltakelse, Maastricht
traktaten og søknad om EF-medlemskap, 
EØS-avtalen, Norges forhold til Tyrkia, re
degjørelser om ikke-europeiske temaer, 
bistand til Balkan og Øst-Europa, bi
standsmidler til pakistansk halvmilitært 
selskap.) 
S.tid. 2409-2418 (19.1.93), S.tid. 2487-2548 
(debatt 1.2.93). 
(Jf. FN-STYRKER Il, 1.) 

3. Interp. fra Harald Ellefsen om Kinas kolo
nistyre i Tibet og det tibetanske folkets 
krav om menneskerettigheter, demokrati 
og selvbestemmelsesrett. 
S.tid. 2833-2849 (23.2.93). 
(2 forslag fra Harald Ellefsen pva. Inger 
Pedersen, Hans J. Røsjorde, Theo Korit
zinsky, Borghild Røyseland, Edvard 
Grimstad, Anders Aune og seg selv sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT!.) 

4. Opprettelse av en parlamentarikerfor
samling til Konferansen om sikkerhet og 
samarbeid i Europa (KSSE). 
Innst. S. 107, S.tid. 2971-2972 (18.3.93). 

5. Interp. fra Reidar Johansen om behand
ling på statsledemivå av forurensningssi
tuasjonen i Finnmark som følge av utslipp 
fra Kola-anleggene. 
S.tid. 3087-3099 (29.3.93). 

6. Forslag fra Lisbeth Holand, Svein Alsaker 
og Edvard Grimstad om å be Regjeringen 
legge fram en stortingsmelding om norsk 
flyktningpolitikk. 
Dok. 8:18, ref. S.tid. 2829, lnnst. S. 120, 
S.tid. 3509-3511 (29.4.93) og enstemmig bi
falt. 

7. Redegjørelse av utenriksministeren om 
hvalsaken- Hvalfangstkommisjonens års
møte i Kyoto. 
S.tid. 3853-3862 (18.5.93) og vedlagt proto
kollen. 
(En representant fra hver partigruppe fikk 
anledning til korte merknader etter rede
gjørelsen.) 

8. Plan for samarbeid med Sentral- og Øst-

Europa samt SUS-landene og i Barentsre
gionen. 
St.prp. 74, ref. S.tid. 3515, Innst. S. 210, 
S.tid. 4303-4321 (9.6 .93). 
(l forslag fra Anders Aune sendt Regjerin
gen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
1.) 

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

tak for å avhjelpe den humanitære og poli
tiske situasjonen i Bosnia-Hercegovina, 
S.tid. 147-149 (14.10.92). 

2. Sp.spm. fra Paul Chaffey om støtte til Ni
caragua i forbindelse med at USA har 
frosset lovet bistand til landet for å rever
sere en jordreform, S. tid. 526-527 
(21.10.92). 

3. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om 
oppfølging av Regjeringens forslag om en 
internasjonal domstol for å få slutt på kri
gen i Bosnia-Hercegovina, S.tid. 1237-1239 
(18.11.92). 

4. Sp.spm. fra Paul Chaffey om Norges re
presentanter i Guatemala som har gitt ut
trykk for at Norge støtter menneskerettig
hetsbrudd gjennomført av landets regje
ring, S.tid. 1239 (18.11.92). 

5. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om 
«Fredskorps for Øst-Europa», hvor ledig 
teknisk kompetanse i Norge kan bistå ut
viklingen i Øst-Europa, S.tid. 1239-1240 
(18.11.92). 

6. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om statlig 
medfinansiering for eksport av norske fer
dighus til Russland for å få en rask tilbake
trekking av russiske styrker fra Baltikum, 
S. tid. 2082 (9.12.92). 

7. Sp.spm. fra E-va Finstad om å påvirke til
baketrekkingen av russiske tropper fra 
Baltikum, S. tid. 2082-2083 (9.12.92). 

8. Sp.spm. fra Per Sævik om å avhjelpe ener
giforsyningsproblema i dei baltiske landa, 
S.tid. 2083 (9.12.92). 

9. Sp.spm. fra Eva Finstad om å hjelpe den 
norske statsborger Enrique Coppola som 
er krevd utlevert av argentinske myndig
heter og som nå sitter fengslet i Italia, 
S.tid. 2109-2110 (9.12.92). 

10. Sp.spm. fra Paul Chaffey om tiltak for å få 
en konvoi med mat og medisiner fram til 
415 utviste palestinere fra Vestbredden og 
Gaza, og for å presse Israel til å la palesti
nerne reise hjem, S.tid. 2420-2421 (20.1.93). 

11. Sp.spm. fra Eleonore Bjartveit om å tilby 
adopsjon av barn født etter voldtekter be
gått i krigen i det tidligere Jugoslavia, 
S.tid. 2454-2455 (27 .1.93). 

12. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om tilla
telse til å sette opp minnetavle med navne-
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ne til de 12 O nordmennene som omkom i 
Natzweiler, S.tid. 2588-2589 (3.2.93). 

13. Sp.spm. fra Paul Chaffey om det russiske 
fryseskipet «Kapitan Bely))' som før jul 
fikk problemer og siden har ligget til kai i 
Bremanger kommune, S .tid. 2589-2590 
(3.2 .93). 

14. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å inn
skjerpe UDs regnskapsrutiner, retnings
linjer og kontroll med nødhjelpsmidler 
forvaltet av norske hjelpeorganisasjoner, 
S.tid. 2869-2870 (24.2.93). 

15. Sp.spm. fra Jan Petersen om i løpet av vå
ren å fremlegge en plan for Stortinget for 
bruken av de totale midlene til Øst-Euro
pa, S .tid. 2871 (24.2.93). 

16. Sp.spm. fra Jan Petersen om regjeringens 
konkrete mål for bistanden til de baltiske 
landene, S.tid. 2871-2872 (24.2.93). 

17. Sp.spm. fra Paul Chaffey om når regjerin
gen vil anerkjenne Makedonia, S.tid. 2872-
2873 (24.2.93). 

18. Sp.spm. fra Peter Angelsen om å ta opp 
med amerikanske myndigheter Sea Shep
herds sabotasjehandlinger mot norsk hval
fangst, som er i strid med amerikansk lov, 
S.tid. 2968-2969 (17 .3.93). 

19. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å bidra til økt 
internasjonalt press mot regjeringen i 
Iran, bl.a. pga. menneskerettighetssitua
sjonen i landet og attentater mot eksilira
nere, S .tid. 3525-3526 (5.5.93). 

20. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om å få olje
selskapet Texaco til å ta ansvar for dets 
ødeleggelse av livsgrunnlaget til indiane
re i Ecuador, dokumentert i rapport fra 
Framtiden i våre hender, S.tid. 3526 
(5.5.93). 

21. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om 
anerkjennelse av Eritrea som egen stat. 
(Trukket tilbake), S.tid. 3713 (12.5.93). 

22. Sp.spm. fra Karin Lian om bistand til nor
ske mødre ved barnebortføring, S.tid. 
3976-3977 (26.5.93). 
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UTVIKLINGSH.JELP 

Omfatter bl.a.: Bistandssamarbeid, Den interamerikanske utviklingsbank (IDB), Det afrikan
ske utviklingsfond, Det asiatiske utviklingsfond, Det internasjonale utviklingsfond (IDA), Di
rektoratet for utviklingshjelp (NORAD), fredskorps, garantier, gjeldslettetiltak, internasjonal 
katastrofehjelp, Nord/Sør-spørsmål, stedlige representasjoner. 
Se også: FN, INTERNASJONALT SAMARBEID, UTENRIKSSAKER, ØKONOMISK SAMAR
BEID 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Tollavgifter for 1990. (Tollpreferansesyste

met for utviklingsland (GSP).) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 845-847 
(27 .11.89). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Departementet for utviklingshjelp. 
(Vedlegg til St.prp. l for Departementet 
for utviklingshjelp: l. Bosteds- og barne
tillegg 1.1.1989 for tjenestemenn ved de 
stedlige representasjoner. 2. Utetillegg for 
eksperter 1.9.1989. 3. De største mottakere 
av bistand i 1988 og 1989. 4 a.-d. Oversikt 
over landfordeling i 1988 og 1989 av kap. 
1230 Samarbeid med næringslivet. 5. 
Oversikt over fordelingen mellom de ulike 
bistandstyper i 1988 og 1989. 6. Dispone
ring av kap. 1230 Samarbeid med nærings
livet.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1219-1260 
(4.12.89). 
Budsjett-kap.: 
144 Administrasjon av UDs andel av 

utviklingshjelpen 
145 Forskning nord/sør-spørsmdl 
162 Støtte ved eksport til utviklings-

land 
1201 Direktoratet for utviklingshjelp 
1202 Stedlige representasjoner 
1203 Opplysningsarbeid 
1210 Bilateral bistand - Hovedsamar-

beidsland 
1211 Bilateral bistand- Andre land 
1212 Regionale tiltak 
1213 Nordiske prosjekter 
1220 Særskilte støtteordninger 
1221 Støtte via private organisasjoner 
1222 Tilskudd til organisasjoners opp

lysningsarbeid 

1230 4230 Samarbeid med næringslivet 
1233 Veiledning og støtte til u-land ved 

eksport til Norge 
1240 Evaluering 
1241 Forskning 
1250 Faglig bistand 
1251 Fredskorps 
1270 Bilateral bistand administrert av 

internasjonale organisasjoner 
(multi-bi) 

1271 Multilateral bistand under De for
ente nasjoner (FN) og relaterte or
ganisasjoner 

1273 Multilateral bistand under inter
nasjonale finansieringsinstitusjo
ner 

1274 Ymse multilaterale bistandstiltak 
1280 Hjelp ved naturkatastrofer 
1290 Garantier ved investeringer i og 

eksport til utviklingsland 
1299 Til dekning av ymse hjelpetiltak 
(3 forslag framsatt av Jan Petersen pva. H, 
KrF og Sp, bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Departementet for ?.Ltvi~
lingshjelp m.fl. (Kap. 1290 Garantier ved 
investeringer i og eksport til utviklings
land.) 
Budsjett-innst. S. 3. Tillegg 2, S.tid. 1683 
(14.12.89). 
(Jf. forrige sak.) 

4. Opprettelse av et Arbeids- og administra
sjonsdepartement og et Familie- og for"Qru
kerdepartement. Sammenslåing av Utenr 
riksdepartementet og Depart1mentet for 
utviklingshjelp. Opprettelse av et Utdan
nings- og forskningsdepartement og et 
Kirke- og kulturdepartement. 
(Vedlegg til innst.: l. Oversikt over flytting 
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av stillinger UD/DUH/NORAD og over be
vilgningsmessige endringer ved sammen
slåing UD/DUH. 2. Oversikt over endrin
ger mellom de ulike kapitlene. Inntatt i 
innst.: Uttalelse fra utenriks- og konstitu
sjonskomiteen.) 
St. prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 967, Budsjett
innst. S. 2. Tillegg l, S.tid. 1797-1833 
(19.12.89). 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1989 un

der kapittel administrert av Departemen
tet for utviklingshjelp, Utenriksdeparte
mentet og Justisdepartementet. (Bev. un
der kap. 1221 Støtte via private organisa
sjoner, Kap. 1271, tilskudd til UNICEFs 
fond, kap. 1273, prosjektutviklingsfond 
for Afrika sør for Sahara, tiltak mot gjelds
byrden bla. i Benin, kap. 1274, bekjempel
se av elveblindhet, kap. 1280, katastrofe
bistand til Eritrea og Angola og diverse re
duksjoner på andre kap.) 
St.prp. 43, ref. S.tid. 967, Innst. S . 61, S.tid. 
1683- 1689 (14.12.89). 
(2 forslag fra Anne Enger Lahnstein pva. 
H, KrF og Sp, om reduksjon i støtte via 
private organisasjoner og tilskott til næ
ringslivsengasjement, bifalt.) 

2. Norges samarbeid med Utviklingslandene 
i 1988. 
(Vedlegg: l. Norges bistandsavtaler. 2. Ut
viklingslandenes totale netto mottak av 
ressurser fra alle kilder 1980 - 1987. 3. 
Oversikt over norske offentlige ytelser til 
utviklingshjelp og internasjonalt hjelpear
beid. 4. Oversikt over norsk personell i tje
neste i utviklingsland i 1986 - 1988. 5. Må
nedsverk utført av eksperter fordelt på 
sektor og land. 6. Antall månedsverk ut
ført av norske fredskorpsdeltakere fordelt 
på land og sektor. 7. Antall årsverk utført i 
1988 av junioreksperter fordelt på land.8. 
Antall og studiemåneder for stipendiater i 
1988, fordelt på kjønn og land. 9.-10. Midle
ne til private organisasjoner. 11. Fordeling 
av midler til private organisasjoner. 12. 
Samlet oversikt over støtte gjennom nor
ske og internasjonale private organisasjo
ner 1988. 13. Total forskningsstøtte 1988. 
14. Total tosidig bistand fordelt på land og 
bistandsform i 1988.) 
St.meld. 13, ref. S.tid. 73, Innst. S. 106, 
S.tid. 2971- 2984 (5.4.90). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

3. Samtykke til at Norge deltar i den 9. kapi
talpåfylling i Det internasjonale utvik
lingsfond, IDA. 
St.prp. 76, ref. S .tid. 2751, Innst. S. 159, 
S.tid. 3570- 3571 (21.5.90). 

4. Utviklingshjelp til Namibia. 
St.prp. 71, ref. S.tid. 2609, Innst. S. 157, 
S .tid. 3571- 3576 (21.5.90). 
(l forslag fra FrP om bistand til Litauen i 
stedet for- ikke bifalt.) 

5. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriks
ministeren. (Utviklingslandenes gjelds
problemer; Bergenskonferansen og inter
nasjonalt miljøsamarbeid; ministererklæ
ringen; vurdering av bistanden til India og 
Pakistan; ODA-regler for godkjent bistand 
og bev. til flyktningehjelp.) 
S.tid. 3581-3588 (22.5.90), S.tid. 3713-3791 
(utenriksdebatt 31.5.90). 
(Jf. neste sak.) 

6. Utviklingstrekk i det internasjonale sam
funn og virkninger for norsk utenrikspoli
tikk. 
St.meld. 11, ref. S.tid. 73, Innst. S. 181, 
S.tid. 3713- 3791 (utenriksdebatt 31.5.90). 
(7 forslag fra SV -ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

7. Samtykke til at Norge deltar i den tredje 
kapitalpåfyllingen i Det Internasjonale 
Fond for Jordbruksutvikling (IFAD). 
(Vedlegg: Kategori I, Il og Ill.) 
St.prp. 74, ref. S.tid. 2751, Innst. S . 176, 
S.tid. 3792 (31.5.90). 

8. Samtykke til at Norge deltar i den 7. kapi
talutvidelse i Den interamerikanske utvik
lingsbank. 
(Vedlegg: l. Oversikt over gruppeinndelin
gen av IDBs mottakerland. 2-3. Oversikt 
over byrdefordelingen for den 7. kapita
løkningen av IDBs aksjekapital og Spesi
alfond i dollar.) 
St. prp . 75, ref. S.tid. 2925, Innst. S. 177, 
S.tid. 3792- 3793 (31.5.90). 

9. Forslag fra Oscar D . Hillgaar om å be Re
gjeringen fremme en melding om endring 
av norsk u-hjelpspolitikk, slik at land i den 
tredje verden gis mulighet til velstandsut
vikling, gjennom markedsadgang for sine 
eksportprodukter, og gjennom økt overfø
ring av kunnskaper om miljøforhold og 
markedsøkonomi. 
Dok. 8:43, ref. S.tid. 3793, Innst. S. 213 (ik
ke-beh.), S . tid. 4076 (8.6.90). 

10. Midler til tiltak til støtte for demokrati, ut
vikling og nasjonal selvstendighet. (Nytt 
kap. 192. Reduksjon av kap. 195 Til dek
ning av ymse hjelpetiltak.) 
St.prp. 96, ref. S.tid. 3534, Innst. S. 251, 
S.tid. 4391- 4396 (14.6.90). 
(l forslag fra FrP om støtte til de baltiske 
stater - ikke bifalt.) 

11. Endringar på statsbudsjettet for 1990 un
der kapittel administrerte av Utanriksde
partementet og Kommunaldepartementet. 
(Overføring fra u- hjelpsbudsjettet til fi-
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nans1enng av flyktningemottak i Norge; 
støtte til FNs Høykommissær for flyktnin
ger og bevilgningsreglementet; nærings
livsengasjementet - økning av tilsagns
rammen til blandede kreditter; kvoteflykt
ninger.) 
St.prp. 99, ref. S.tid. 3534, Innst. S. 255, 
S.tid. 4396- 4398, 4403-4417 (14.6.90). 
(3 forslag, hvorav l fra Annelise Høegh 
pva. H, KrF og Sp om nytt kap. 192 Tiltak i 
Norge godkjent som utviklingshjelp- bi
falt med 60 mot 52 stemmer.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om tiltak for å 

bruke vår bistand som et redskap for å 
bedre menneskerettssituasjonen i Kenya, 
S.tid. 697-698 (22.11.89). 

2. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om at nor-

ske bistandsprosjekter preges av mangel 
på kunnskap om andre land og kulturer, 
S.tid. 2085-2086 (17 .1.90). 

3. Sp.spm. fra Gudmund Restad om Norge 
kan finansiere økt innsats mot ørkenspred
ning ved hjelp av israelsk teknologi, S.tid. 
2514-2515 (7 .3.90). 

4. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om å binde 
opp u-hjelpen til kjøp av nasjonale pro
dukter for å støtte norsk næringsliv, S.tid. 
2943 (4.4.90). 

5. Sp.spm. fra Finn Thoresen om stans i bi
standen til India og Pakistan på bak
grunn av at landene gjennomfører sterk 
opprustning, samt opprettholder kaste
systemet, S.tid. 3194-3195 (25.4.90). 

6. Sp.spm. fra Paul Chaffey om Indias status 
som hovedsamarbeidsland etter avslørin
ger om bruk av norsk tungtvann til atom
våpenproduksjon, S.tid. 3396-3397 (9.5.90). 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg: 2. De største mottakere av bi
stand i 1989 og 1990. 3 a.-d. Oversikt over 
landfordeling i 1989 og 1990 av kap. 160 
Samarbeid med næringslivet. 4. Dispone
ring av kap. 160. 5. Oversikt over fordelin
gen av de ulike bistandsstyper i 1989 og 
1990.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1199-1243 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 

122 Støtte ved eksport til utviklings-
land 

141 Direktoratet for utviklingshjelp 
142 Stedlige representasjoner 
143 Utenriksrepresentasjon i 03-omrd

det 
144 (}.pplysningsarbeid 
150 Bilateral bistand - Hovedsamar-

beidsland 
151 Bilateral bistand- Andre land 
152 Regionale tiltak 
154 Særskilte støtteordninger 
155 Støtte via private organisasjoner 
156 Tilskudd til organisasjoners opp

lysningsarbeid 
160 3160 Samarbeid med næringslivet 
161 Veiledning og støtte til u-land ved 

eksport til Norge 
164 Forskning Nord!Sør-spørsmdl 
165 Evaluering 

166 Forskning 
167 Faglig bistand 
168 Fredskor.ps 
180 Bilateral blStand admini.strert av 

internasjonale 
(Multi-bi) 

organisasjoner 

181 Multilateral bistand under De for
ente nasjoner (FN) og relaterte or
ganisasjoner 

183 Multilateral bistand under inter
nasjonale finansieringsinstitusjo
ner 

184 Bistand via andre internasjonale 
organisasjoner 

189 Utvikling og nedrustnin,g 
l 92 Tiltak til støtte for demokrati, ut

vikling og nasjonal selvstendighet 
194 Gjeldsslettetiltak 
195 Til deknig av ymse hjelpetiltak 

(7 5 forslag - ingen bifalt). 
2. Samtykke til godkjenning av norsk delta

kelse i EFTAs industrialiseringsfond fo'r 
Jugoslavia. 
(Vedlegg: Rådsvedtak nr. 2 (godkjent på 
det niende møte, 2. april 1990). Vedtekter 
for EFTAs Utviklingsfond for Jugoslavia.) 
St. prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 770, Budsjett
innst. S. 3, S.tid. 1199-1243 (4.12.90). 

3. Tollavgifter for 1991. (Tollpreferansesyste
met for utviklingsland (GSP).) 
Budsjett-innst. S . 16, S.tid. 1271-1275 
(4.12.90). 
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n. Alminnelige saker: 
l. Bistand til evakuerte fra Kuwait og Irak 

og andre bistandstiltak for å avhjelpe føl
gene av konflikten i Midt-Østen. (Omdis
ponering av midler til landprogrammene i 
hovedsamarbeidslandene Bangladesh, In
dia, Pakistan og Sri Lanka.) 
St.prp. 3, ref. S.tid. 31, Innst. S. 10, S.tid. 
234-237 (17 .10.90). 
(l forslag fra Carl l. Hagen- ikke bifalt). 

2. Norges deltakelse i De Forente Nasjoners 
44. ordinære Generalforsamling, gjenopp
tatte sesjoner av FNs 43. Generalforsam
ling, FNs Spesialsesjon, om apartheid, 
FNs 17. Spesialsesjon, om narkotika, og 
FNs 18. Spesialsesjon, om internasjonalt 
økonomisk samarbeid og utvikling. 
(Vedlegg: Rapport om Norges deltakelse.) 
St.meld. 62 (89-90), ref. S.tid. 31, Innst. S. 
36, S.tid. 1798-1801 (14.12.90). 

3. Endringar på statsbudsjettet for 1990 un
der kapittel administrerte av Utenriksde
partementet. (Kap 140 Administrasjon av 
utviklingshjelpen, kap. 141 Direktoratet 
for utviklingshjelp, kap 150 Bilateral- ho
vedsamarbeidsland, kap. 152 Tilskudd til 
regionalt samarbeid i Mellom-Amerika, 
kap. 155 Støtte fra private organisasjoner, 
kap. 168 Fredskorps, kap. 181 Multilateral 
bistand under FN, kap 183 Multilateral bi
stand under internasjonale finansinstitu
sjoner.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 770, Innst. S. 64, S.tid. 
1801-1807 (14.12 .90). 

4. Humanitær bistand til Gulf-området som 
følge av gjenopptatte krigshandlinger. 
(Kap. 191 Hjelp til flyktninger og mennes
kerettigheter. Spørsmålet om inndekning 
over bistandsbudsjettet.) 
St.prp. 45, ref. S.tid. 2207, Innst. S. 89, 
S .tid. 2423-2430 (15.2.91). 
(Jf. STATSBUDSJETTET Il, sak 14.) 

5. Forslag fra Oscar D. Hillgaar om å be Re
gjeringen fremme en melding om endring 
av norsk u-hjelpspolitikk, slik at land i den 
tredje verden gis mulighet til velstandsut
vikling, gjennom markedsadgang for sine 
eksportprodukter, og gjennom økt overfø
ring av kunnskaper om miljøforhold og 
markedsøkonomi. 
Dok. 8:43 (1989-90), ref. S.tid. 3793 (1989-
90), lnnst. S . 118, S.tid. 3137-3152 (2.5.91) 
og vedlagt protokollen. 
(l forslag- ikke bifalt.) 

6. Norges samarbeid med utviklingslandene 
i 1989. (Situasjonen i Afrika; strukturtil
pasningsprogrammer; nødhjelpens vok
sende andel av bistandsbudsjettet; kom
petanseoppbygging i u-land; oppretthol
delse av Fredskorpset.) (Vedlegg: l. Nor-

ges bistandsavtaler i 1989. 2. Oversikt over 
norske offentlige ytelser til utviklings
hjelp og internasjonalt hjelpearbeid i 1989. 
3. Utviklingen i DAC-landenes totale over
føringer 1984-1988. 4. Oversikt over norsk 
personell i tjeneste i utviklingsland i 1987-
1989. 5. Månedsverk utført av eksperter 
fordelt på land i 1989. 6. Antall måneds
verk utført av norske fredskorpsdeltakere 
fordelt på land og sektor i 1989. 7. Antall 
årsverk utført i 1989 av junioreksperter 
fordelt på land. 8. Antall studiemåneder 
for stipendiater i 1989, fordelt på kjønn og 
land. 9. Midlene til private organisasjoner 
fordelt på organisasjonstype i perioden 
1987-1989. 10. Fordeling av midler til priva
te organisasjoner på land i 1987-1989. 11. 
Samlet oversikt over støtte gjennom nor
ske og internasjonale private organisasjo
ner i 1989. 12. Total forskningsstøtte i 1989. 
13. Total tosidig bistand fordelt på land og 
bistandsform i 1989.) 
St.meld. 16, ref. S.tid. 65, Innst. S. 119, 
S .tid. 3152-3165 (2.5.91). 

7. Utenriksdepartementet sender brev datert 
28. mai 1991 vedrørende søknad om mid
ler til tiltak som kan støtte en internasjo
nalt overvåket folkeavstemning i Vest-Sa
hara i FN-regi. 
Ref. S.tid. 3571 (31.5.91), og vedlagt proto
kollen. 

8. Norges samarbeid med utviklingslandene 
1990. 
(Vedlegg: l. Norges bistandsavtaler i 1990. 
2. Oversikt over norske offentlige ytelser 
til utviklingshjelp og internasjonalt hjel
pearbeid for 1990 (mill NOK),. 3. Oversikt 
over norsk personell i tjeneste i utviklings
land i 1988-1990. 4. Midlene til private or
ganisasjoner fordelt på organisasjonstype 
i perioden 1988-1990. 5. Midler kanalisert 
via norske og internasjonale private orga
nisasjoner fordelt på land. 6. Total forsk
ningsstøtte 1990. 7. Total bilateralbistand 
fordelt på land og bistandsformer i 1990. 
Ikke trykte vedlegg: NORADs årsrapport. 
Landstudie for Mosambik (kort versjon).) 
St.meld. 49, ref. S.tid. 3906 (10.6.91), og 
vedtatt ikke behandlet av dette Storting. 

9. Samtykke til at Norge deltar i den 6. kapi
talpåfyllingen i Det afrikanske utviklings
fond . (Et norsk tilleggsbidrag for å avhjel
pe økonomiske vanskeligheter som følge 
av Golf-konflikten.) 
St.prp. 76, ref. S .tid. 3361, Innst. S. 198, 
S.tid. 4321-4323 (19.6.91). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

10. Endringar på statsbudsjettet for 1991 un
der kapittel administrerte av Utenriksde
partementet. (Nødhjelp, tørken i Afrika; 
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tilskudd til Zambia; miljøverntiltak i u
land; tilskudd til UNICEF ogWHOs diare
sykdomsprogram; tilskudd til Den inter
nasjonale tuberkulose- og lungesykdoms
unionen; etablering av uhjelpskontor i Ad
dis Abeba; blandede kreditter til EB-N era 
for leveranse til Pakistan; bruk av ymse
posten til dekning av humanitær bistand i 
Golf-området.) 

St.prp. 85, ref. S.tid. 3361, Innst. S . 231, 
S .tid. 4323-4331 (19 .6.91). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Finn Thoresen om omdispone

ring av midler til prosjekter i India og Pa
kistan til nødhjelp etter flomkatastrofen i 
Bangladesh, S.tid. 3380-3382 (15.5.91). 

1991-92 
I . Budsjett-saker: 

l. Tollavgifter for 1992. (Tollpreferansesyste
met for utviklingsland (GSP).) 
Budsjett-innst. S . 16, S .tid. 1036-1038 
(22.11.91). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Utenriksdeparte
mentet: 2. Oversikt over de største motta
kere av bistand i 1990 og 1991. 3. Dispone
ring av kap. 160 Samarbeid med nærings
livet, post 90 Låneordningen for utvikling 
av næringslivet i utviklingsland. 4. Over
sikt over ulike typer utviklingshjelp 1990/ 
91.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1096-1160 
(25.11.91). 
Budsjett-kap.: 

122 Støtte ved eksport til utviklings-
land 

141 Direktoratet for utviklingshjelp 
142 Stedlige representasjoner 
143 Utenriksrepresentasjon i 03-om-

rddet 
144 Opplysningsarbeid 
150 Bistand til Afrika 
151 Bistand til Asia 
152 Bistand til Mellom-Amerika 
154 Særskilte støtteordninger 
155 Støtte via private organisasjoner 
156 Tilskudd til organisasjoners opp

lysningsarbeid 
160 3160 Samarbeid med næringslivet 
161 Veiledning og støtte til u-land ved 

eksport til Norge 
164 Forskning Nord/Sør-spørsmdl 
165 Evaluering 
166 Forskning 
167 Faglig bistand 
168 Fredskorps 
180 Bilateral bistand administrert av 

internasjonale organisasjoner 
(Multi -bi) 

181 Multilateral bistand under De 
forente nasjoner (FN) og relaterte 
organisasjoner 

183 Multilateral bistand under inter
nasjonale finansieringsinstitusjo
ner 

184 Bistand via andre internasjonale 
organisasjoner 

189 Utvikling og nedrustning 
192 Tiltak til støtte for demokrati, 

utvikling og nasjonal selvstendig
het 

194 Gjeldslettetiltak 
195 Til dekning av ymse hjelpetiltak 
196 Garantier ved investeringer i og 

eksport til utviklingsland 
(15 forslag, hvorav l fra SV sendt Regjerin
gen - se REGJERINGEN OVERSENDT I . 
Resten ikke bifalt.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til godkjennelse av en En

dringsprotokoll til Avtale om Det nordiske 
bistandssamarbeidet av 5. mars 1981 mel
lom Danmark, Finland, Island, Norge og 
Sverige. (Nedlegging av Den rådgivende 
komite for bistandsspørsmål (RKB).) 
(Vedlegg: Endringsprotokoll av 13. mai 
1991 til avtalen av 5. mars 1981. (Køben
havnavtalen.)) 
St.prp. 3, ref. S.tid. 33, Innst. S. 8, S .tid. 390 
(4.11.91). 

2. Endringar på statsbudsjettet for 1991 un
der kapittel administrerte av Utanriksde
partementet. 
(Omfordelingsproposisjon - Afrika, flykt
ninger og nødhjelpstiltak, befolkningstil
tak, kvinner og barn; gjeldslettetiltak 
overfor Egypt; avvikling av samarbeidet 
med Kenya; komiteen understreker beho
vet for realistisk budsjettering.) 
St.prp. 34, ref. S.tid. 1183, Innst. S. 70, 
S.tid. 1865-1875 (16 .12.91). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

3. Økning av tilsagnsrammen og forhøyelse 
av bevilgningen på statsbudsjettet for 
1992 under kapittel 0160 Samarbeid med 
næringslivet, post 71 Tilskudd til blande
de kreditter til utviklingsland. 
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(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.prp. 49, ref. S .tid. 2439, Innst. S. 110, 
S.tid. 2803-2824 (12.3.92). 
(l forslag fra KrF og Sp -ikke bifalt.) 

4. Norges samarbeid med utviklingslandene 
1990. 
(Vedlegg: l. Norges bistandsavtaler i 1990. 
2. Oversikt over norske offentlige ytelser 
til utviklingshjelp og internasjonalt hjel
pearbeid for 1990 (mill NOK). 3. Oversikt 
over norsk personell i tjeneste i utviklings
land i 1988-1990. 4. Midlene til private or
ganisasjoner fordelt på organisasjonstype 
i perioden 1988-1990. 5. Midler kanalisert 
via norske og internasjonale private orga
nisasjoner fordelt på land. 6. Total forsk
ningsstøtte 1990. 7. Total bilateralbistand 
fordelt på land og bistandsfonner i 1990. 
Ikke trykte vedlegg: NORADs årsrapport. 
Landstudie for Mosambik (kort versjon).) 
St.meld. 49 (1990-91), ref. S.tid. 33, lnnst. S. 
89, S .tid. 2824-2830 (12 .3.92). 

5. Samtykke til inngåelse av en avtale om ge
nerelle vilkår og fremgangsmåter for ut
viklingssamarbeid mellom Norge og Na
mibia, undertegnet den 14. juni 1991. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 2758, Innst. S. 142, 
S.tid. 3459-3462 (5.5.92). 

6. Endringar på statsbudsjettet for 1992 un
der kapittel administrerte av Utenriksde
partementet. (Omdisponeringer; bev. til 
tørkekatastrofen i det sørlige Afrika, inn
dekning av bev. til blandede kreditter, 
multilateral bistand, inndekning av hev. 
til gjeldslettetiltak.) 
St.prp. 103, ref. S .tid. 3769, Innst. S. 225, 
S.tid. 4154-4163 (17 .6.92). 
(3 forslag, hvorav l fra KrF, Sp og SV -ikke 
bifalt, 2 fra Kåre Gjønnes pva. KrF og Sp 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

7. Samtykke til at Norge deltar i den femte 
kapitalpåfylling i Det asiatiske utviklings
fond. 
St.prp. 78, ref. S.tid. 3347, Innst. S. 176, 
S .tid. 4164 (17 .6.92). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen, 

framsatt av Gunnar Skaug om norske fis
keriselskaper som driver oppkjøp av fiske
riressurser i Namibia, S.tid. 337-338 
(23.10.91). 

2. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om tiltak for 
at norske u-hjelpsmidler skal komme norsk 
leverandørindustri til gode, S.tid. 338-339 
(23.10.91). 

3. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om avtaleut
kastet om TRIPS (Handelsrelaterte aspek
ter ved immateriell eiendomsrett) i Urugu
ay-runden som gir sterk beskyttelse av i
lands opphavsrettigheter, og dermed hin
drer teknologioverføringer til u-land, 
S .tid. 1970-1972 (18.12.91). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om støtte 
over bistandsbudsjettet til Worldview In
ternational Foundation, S.tid. 2217-2218 
(29.1.92). 

5. Sp.spm. fra John G. Bernander om initia
tiv til å la NORAD i større grad samordne 
og presentere norske tilbud overfor bi
standsmottakende land, S .tid. 3087-3088 
(1.4.92). 

6. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om avslag 
på søknad fra Elkem Technology AlS om 
blandet kreditt for leveranse av smelte
ovnsutstyr til Colombia, S.tid. 3088-3089 
(1.4.92). 

7. Sp.spm. fra Eva Finstad om norsk bidrag 
til bekjempelse av guineaorm i land i Afri
ka, India og Pakistan, S.tid. 3197-3198 
(8.4.92). 

8. Sp.spm. fra Kirsti Kolle Grøndahl om 
Fredskorpsets rolle i norsk bistand i fram
tiden, S.tid. 3473-3474 (6.5.92). 

9. Sp.spm. fra Laila Kaland, framsatt av 
Ranveig Frøiland om tiltak for å få til ei 
meir rettvis fordeling av jordas ressursar, 
S.tid. 3699 (20.5.92). 

10. Sp.spm. fra Paul Chaffey om nedsetting 
av en bredt sammensatt nord-sør kommi
sjon etter at nord-sør meldingen på ny er 
utsatt, S .tid. 3700 (20.5.92). 
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1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Utenriksdeparte
mentet: l. Oversikt over stillinger for ut
sendt personale ved de utenrikske fagsta
sjoner pr. l. januar 1993. 2. Oversikt over 
de største mottakere av bistand i 1991 og 
1992. 3. Disponering av kap. 160 Samar
beid m·ed næringslivet, post 90, Låneord
ningen for utvikling av næringslivet i ut
viklingsland. 4. Oversikt over fordeling 
mellom ulike bistandstyper i budsjettene 
for 1992 og 1993.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1417-1472 
(23.11.92). 
Budsjett-kap.: 

122 Støtte ved eksport til utviklings-
land 

141 Direktoratet for utviklingshjelp 
142 Stedlige representasjoner 
143 Utenriksrepresentasjon i 03-omrd-

det 
144 Opplysningsarbeid 
150 Bistand til Afrika 
151 Bistand til Asia 
152 Bistand til Mellom-Amerika 
154 Særskilte støtteordninger 
155 Støtte via private organisasjoner 
156 Tilskudd til organisasjoners opp

lysningsarbeid 
160 3160 Samarbeid med næringslivet 
161 Veiledning og støtte til u-land ved 

eksport til Norge 
165 Evaluering 
166 Forskning og kompetansebygging 
167 Faglig bistand 
168 Fredskorps 
180 Bilateral bistand administrert av 

internasjonale organisasjoner 
(Multi-bi) 

181 Multilateral bistand under De for
ente nasjoner (FN) og relaterte or
ganisasjoner 

183 Multilateral bistand under inter
nasjonale finansieringsinstitusjo
ner 

184 Bistand via andre internasjonale 
organisasjoner 

189 Utvikling og nedrustning 
192 Tiltak til støtte for demokrati, ut-

vikling og nasjonal selvstendighet 
194 Gjeldslettetiltak 
195 Til dekning av ymse hjelpetiltak 
196 Garantier ved investeringer i og 

eksport til utviklingsland 
(16 forslag- ingen bifalt.) 

2. Tollavgifter for 1993. (Tollpreferansesyste
met for utviklingsland (GSP).) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1718-1719 
(27.11.92). 

11. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet for 1992 un

der kapittel administrerte av Utanriksde
partementet. (Omdisponeringer; inndek
ning til restfinansiering av tilleggsbev. til 
blandede kreditter, tilleggsbev. til nødli
dende i Mosambik og på Afrikas Horn og 
til flyktninger i Afghanistan, bev. til FNs 
barnefond UNICEF, den norske komiteen 
og FNs befolkningsfond UNFPA.) 
St.prp. 30, ref. S.tid. 1472, Innst. S. 74, 
S .tid. 2239-2242 (16.12.92). 

2. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriks
ministeren (bistand til Balkan og Øst-Eu
ropa, bistandsmidler til et pakistansk 
halvmilitært selskap). 
S.tid. 2409-2418 (19.1.93), S.tid. 2487-2548 
(debatt 1.2.93). 

3. Forslag fra Paul Chaffey, Kristin Halvor
sen og Erik Solheim om å be Regjeringen 
arbeide for reformer i Verdensbanken og 
Det internasjonale pengefondet (IMF). 
Dok. 8:10 (1991-92), ref. S.tid. 2608 (1991-
92), Innst. S. 93, S.tid. 2717-2728 (11.2.93). 
(4 forslag, hvorav l fra Paul Chaffey pva. 
SV, KrF og Sp sendt Regjeringen - se RE
GJERINGEN OVERSENDT I.) 

4. Samtykke til at Norge deltar i den 10. kapi
talpåfylling i Det internasjonale utvik
lingsfond, IDA. 
St.prp. 58, ref. S.tid. 3173, Innst. S. 142, 
S.tid. 3882-3883 (18.5.93). 

5. Norges samarbeid med utviklingslandene 
i 1991 . 
(Vedlegg: l. Norges bistandsavtaler i 1991. 
2. Uttalelse fra nordiske bistandsminister
møter i Karlshamn og Skagen. 3. Norske 
offentlige ytelser til utviklingshjelp og in
ternasjonalt hjelpearbeid i 1991. 4. Norsk 
personell i tjeneste i utviklingsland i 1989-
1991. 5. Midlene til private organisasjoner 
fordelt på organisasjonstype i perioden 
1989-1991. 6. Midler kanalisert via norske 
og internasjonale private organisasjoner 
fordelt på land i 1991. 7.-8. Total forsk
ningsstøtte og miljøstøtte i 1991. 9. Til
skudd til kvinnerettet bistand i 1991. l O. 
Geografisk fordeling av næringslivsord
ningene 1989-1991. 11. Bidrag til multilate
rale organisasjoner 1987-1991. 12. Makro
økonomiske indikatorer i land Norge sam
arbeider med. 13. Total bilateral bistand 
fordelt på verdensdeler 1989-91. 14. Total 
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bilateral bistand fordelt på land og bi
standsfonner i 1991. Ikke trykt vedlegg: 
Årsrapport fra Direktoratet for utviklings
hjelp (NORAD).) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 5.2.93 fra Kåre 
Gjønnes til Utenriksdepartementet ved 
statsråden for utviklingshjelp og svarbrev 
av 1.3.93 til utenriks- og konstitusjonsko
miteen vedr. blandet kreditt til NLC, Pa
kistan og fiskeriprosjekt i Nicaragua.) 
St.meld. 66 (1991-92), ref. S.tid. 4470 (1991-
92), Innst. S. 131, S .tid. 4090-4134 (3.6.93). 

6. Utviklingstrekk i Nord-Sør-forholdet og 
Norges samarbeid med utviklingslandene. 
(Vedlegg til innst.: Brever av 10.5.,21.5. og 
24.5.93 fra Utenriksdepartementet til uten
riks- og konstitusjonskomiteen v/leder 
Gunnar Skaug.) 
St.meld. 51 (1991-92), ref. S.tid. 3825 (1991-
92), Innst. S. 195, S.tid. 4090-4134 (3.6.93). 

7. Samtykke til undertegning av en ramme
avtale vedrørende samfinansiering og fag
lig bistand mellom Norge og Den interna
sjonale bank for gjenreisning og utvikling 
og Det internasjonale utviklingsfond. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 97. 
(Ikke behandlet.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om norsk 

bistand til Zaire, hvor presidenten bruker 

penger til flysendt frisør fra New York, 
S.tid. 1248-1249 (18.11.92). 

2. Sp.spm. fra Kåre Gjøn nes om bistandssub
sidier fra NORAD til et pakistansk selskap 
av halvmilitær karakter, og riktigheten av 
opplysninger fra departementet til uten
rikskomiteen, S.tid. 2481-2482 (27 .1.93). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om regje
ringen i Zambias bestilling av 60 tyske 
Mercedes Benz. (Trukket tilbake), S. tid. 
2587 (3.2.93). 

4. Sp.spm. fra Jan Petersen om oppnevnelse 
av Nord-Sør Bistandskommisjon før be
handling av nord/sør-meldingen, S. tid. 
2961-2962 (17 .3.93). 

5. Sp.spm. fra Jan Petersen om hvorfor den 
oppnevnte Nord-Sør-Bistandskommisjon 
ikke står fritt til å trekke konklusjoner og 
fremme anbefalinger, S.tid. 2962-2963 
(17.3.93). 

6. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at Nor
ge taper renteinntekter til FN og utvik
lingsbankene fordi u-hjelpsmidler står 
ubrukt, S.tid. 3056-3057 (24.3.93). 

7. Sp.spm. fra Paul Chaffey om Norges stem
megivning i Verdensbanken for et vann
kraftprosjekt i Chile med skadevirkninger 
bl.a. for Mapuche-indianeme, S.tid. 3733-
3734 (12.5.93). 

8. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om Riksre
visjonens kritikk av bistandsprosjekter i 
Pakistan og Sri Lanka, S. tid. 3998-3999 
(26.5.93). 
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VALG 

Omfatter bl.a.: Kommune- og fylkestingsvalg, nominasjoner, stemmerett, stortingsvalg, utjev
ningsmandater, valgloven, valgordning. 
Se også: POLITISKE PARTIER, STATSFORFATNING, STORTINGSREPRESENTANTER 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 857-967 
(28.11.8 9 ). 
Budsjett-kap.: 
502 Valgutgifter 

11. Alminnelige saker: 
l. Fullmaktene. 

(Vedlegg: l. Innstilling frå den førebuande 
fulhnaktskomiteen, oppnemnd av Det 
133. ordentlege Stortinget, om fullmakte
ne for stortingsrepresentantane og varare
presentantane på Det 134., 135., 136. og 
137. ordentlege Stortinget. 2. Fylkesvis 
oversikt med røystetala for partia og man
datfordelinga. 3. Sammendrag av riks-

valgstyrets oppgjør. 4. Valgte representan
ter og vararepresentanter fylkesvis. 5. Av
gitte og forkastede forhåndsstemmegiv
ninger ved stortingsvalget 1989. Sammen
drag. Forkastede stemmer.) 
Ref. S.tid. 11, Innst. S. l, S.tid. 12-18 
(9.10.89). 

2. Nytt valgoppgjør for Nord-Trøndelag fyl
ke. (Ytterligere en vararepresentant for 
Senterpartiet.) 
Ref. S.tid. 2471, Innst. S. 108, S.tid. 2610 
(15.3.90). 
(Jf. neste sak.) 

3. Godkjenning av fullmakta for ytterlegare 
ein vararepresentant for Nord-Trøndelag 
fylke. 
Innst. S. 161, S.tid. 3448 (14.5.90). 
(Jf. forrige sak.) 

1990-91 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1475-1570 
(10.12.90). 
Budsjett-kap.: 

502 Valgutgifter 

Il. Alminnelige saker: 
l. Anmodning fra Kjell Ingvaldsen, 2020 

Skredsmokorset, datert 15. april1991 om at 
Stortinget erklærer grunnlovsendringen 
10. mai 1988 om utjevningsmandater for 
ugyldig fordi den strider mot Grunnlovens 
ånd og prinsipper, jf. Grunnlovens§ 112. 
Ref. S.tid. 3447 (24.5.91), og avvist. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ka rita Bekkemellem, framsatt 

av Anneliese Dørum om Kommunaldepar
tementets støtte til Aust-Agder Høyre i sak 
om dekning av hotelloppholdsutgifter fra 
nominasjonsmøtet, S.tid. 2763 (20.3.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av l. mars 1985 om stor

tingsvalg, fylkestingsvalg og kommunes
tyrevalg (valgloven). (Spørsmål vedr. 
manntallet; valgstyrets sammensetning; 
krav til antall underskrifter ved registre
ring av politiske partier; listeforslagene.) 
Ot.prp. 14, ref. O.tid. 123, Innst. O. 32, O.tid. 
302-307 (14.3.91), Besl. O. 40, L.tid. 17 
(21.3.91). 
Lov av 22. mars 1991. 
(l forslag i Lagtinget- ikke bifalt) 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S .tid. 1305-1396 
(28.11.91). 
Budsjett-kap.: 

502 Valgutgifter 

n . Alminnelige saker: 
l. Kommunaldepartementet sender brev da

tert 11. november 1991 vedr. avgjørelse av 
klage på manntallsføringen i Haram kom
mune ved kommune- og fylkestingsvalget 
1991. 
Ref. S.tid. 1521 (2 .12.91), og vedlagt proto
kollen. 

2. Forslag fra Johan Buttedahl, Theo Korit
zinsky og Harald Synnes til endring av 
Grunnlovens§ 63. (Rett til å nekte valg til 
Stortinget.) 
Dok. 12 (1987-88), forslag 11, ref. S.tid. 73 
(23 .10.89), Innst. S. 117, S.tid. 3126-3127 
(7 .4.92). (Forslaget enstemmig bifalt med 
121 stemmer.) 

3. Forslag fra Kåre Willoch til endring av 
Grunnlovens §§ 54, 68, 71, 78 og 112. (Ad
gang for Kongen til å utskrive nyvalg og 
Regjeringens adgang til å nekte sanksjon 
på lovvedtak.) 
Dok. 12 (1987-88), forslag 6, ref. S.tid. 73 
(23.10.89), Innst. S. 131, S .tid. 3128-3133 
(7 .4.92). 
(Forslaget ikke bifalt med 114 mot 5 stem
mer.) 

4. Forslag til endringer i Grunnlovens §§57, 
58 og 59. (Valgordningen.) 
(Vedlegg til Dok. 12 (1987-88), forslagene 8-
11: l. Gunnvald Grønvik:Forslag til revi
dert valgordning. 2. Gunnvald Grønvik: 
Politikk og geografi i den nye valgordnin
ga. 3. Aanund Hylland: Proporsjonalt par
tivalg og fast fylkesrepresentasjon. 4. Aa
nund Hylland: Geografisk fordeling av ut
jevningsmandater. 5. Aanund Hylland: 
Mandatfordelingsmetoder.) 
Dok. 12 (1987-88), forslagene 7, 8, 9 og 10, 
ref. S .tid. 73 (23 .10.89), Innst. S. 132, S .tid. 

3133-3140 (7.4 .92). (Forslagene 7, 8 og lO en
stemmig ikke bifalt. Forslag 9, i flere alter
nativer, ikke bifalt med ulike stemmegiv
ninger.) 

5. Forslag fra Gunnar Skaug til endring av 
Grunnlovens § 62 . (Personlige sekretærers 
og personlige rådgiveres valgbarhet til 
Stortinget.) 
Ref. S .tid. 4340 (18.6.92). 
(Jf. Dok. 12, forslag 8.) 

6. Forslag fra Paul Chaffey, Kåre Gjønnes, 
Carl I. Hagen og Anne Enger Lahnstein til 
endring av Grunnlovens §§58 og 59. (Val
gordningen. Forholdstallsvalg for partiene 
og fast representasjon for fylkene.) 
Ref. S.tid. 4539 (30.9.92). 
(Jf. Dok. 12, forslag 6.) 

7. Forslag fra Paul Chaffey, Kåre Gjønnes, 
Carl I. Hagen og Anne Enger Lahnstein til 
endring av Grunnlovens §§ 57, 58 og 59. 
(Valgordningen . Antall utjevningsmanda
ter og fordeling mellom fylkene, sperre
grensen, forenkling av grunnlovsteksten.) 
Ref. S .tid. 4539 (30.9.92). 
(Jf. Dok. 12, forslag 5.) 

8. Forslag fra Harald Ellefsen, Per-Kristian 
Foss, Anders C. Sjaastad og Petter Tho
massen til endring i Grunnlovens §§ 54, 68, 
71 og 112. (Adgang for Kongen til å utskri
ve nyvalg og adgang for Stortinget til å 
oppløse seg selv og utskrive nyvalg.) 
Ref. S .tid. 4539 (30 .9.92) . (Jf. Dok. 12, for
slag 4.) 

9. Forslag fra Tora Aasland Houg og Eva 
Heir til endring av Grunnlovens§ 59. (Val
gordningen. Sikre kvinner og menn like
verdig representasjon på Stortinget.) 
Ref. S.tid. 4539 (30.9.92). 
(Jf. Dok. 12, forslag 7 .) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om tilde

ling av gruppestønad til representantar 
frå tverrpolitiske lister ved fylkestingsva
let i Møre og Romsdal, S.tid. 3076-3077 
(1.4.92). 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kommunaldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1577-1662 
(26.11.92). 
Budsjett-kap.: 

502 Valgutgifter 

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

til den forberedende fullmaktskomite. 
Innst. ·s. 233, S.tid. 4701-4702 (17 .6.93). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om rimelighe

ten av at norske partier klargjør sin flykt
ning-, asyl- og innvandringspolitikk i et 
valgår m.v., S.tid. 2760-2761 (17 .2.93). 

2. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om beherskelse 
av norsk skriftlig og muntlig som krite
rium for norsk statsborgerskap m .v., S.tid. 
2761-2762 (17.2.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov av l. mars 1985 nr. 3 om 

stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommu
nestyrevalg (valgloven). (Regulering av 
bruk av edb i forbindelse med opptelling 
og valgoppgjør.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 13.10.92 fra 
Kommunaldepartementet til Stortinget 
om feil i valgloven. 2. Brev av 18.11.92 fra 
Kommunaldepartementet til Stortinget 
om korreksjon til Ot.prp. 93. 3. Brev av 
30.4.92 fra Datatilsynet til Kommunalde
partementet - høringsuttalelse.) 
Ot.prp. 93 (1991-92), ref. O.tid. 993 (1991-
92), lnnst. O. 57, O. tid. 413-415 {11.2.93), 
Besl. O 69, L.tid. 33 (16.2.93). Lov av 5. 
mars 1993. 
(Regjeringens forslag om forsøk med elek
tronisk valg avvist.) 
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VANNKRAFT 

3e også: ATOMKRAFT, ELEKTRISITET, ENERGI, OLJE, VASSDRAGSREGULERING 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 997-1074 
(30.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1885 4885 Energi- og vassdragsforvaltning 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgningene på statsbud

sjettet for 1989 under Olje- og energidepar-

tementet. (Kap. 1885 Energi- og vassdrags
forvaltning, Telemarkskanalen - proble
mer ved testkjøring.) 
St. prp. 40, ref. S.tid. 967, Innst. S. 55, S.tid. 
1737 (18.12.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg, framsatt 

av Kjellbjørg Lunde om gjenåpning av 
Mardalsfossen, S. tid. 2310 (7 .2.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Olje- og energidepa rte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1645 
(11.12.90). 
Budsjett-kap.: 
1885 4885 Energi- og vassdragsforvaltning 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Petter Bjørheim, framsatt av 

Lodve Solholm om avslag på søknad om 
fra 10 gårdbrukere om kraftverk i Helle-

sylt, mens Strandas kommunale E-verks 
planer i Geiranger tas ut av Samlet plan, 
S.tid. 2585-2587 (6.3.91). 

2. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om til
sagn om mer vannkraftbasert energi for 
Norsk Hydros modemiseringsplaner ved 
Årdal og Sunndal verk, S ;tid. 3044-3045 
(17 .4.91). 

3. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om utsettelse 
av søknader om stenging av lakseelver for 
å hindre spredning av sykdom, til nytt lov
verk er vedtatt, S.tid. 3364-3365 (15.5.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1525-1588 
(3.12.91). 
Budsjett-kap.: 
1885 4885 Energi- og vassdragsforvaltning 

49 

2. Endringer av forslag til statsbudsjett for 
1992 under Olje- og energidepartementet. 
(Kap. 1885 Energi- og vassdragsforvalt
ning, Omorganisering av Norsk hydrolo
gisk komite.) 
St.prp. l. Tillegg 11, ref. S.tid. 1521, Bud
sjett-innst. S. 8. Tillegg l, S.tid. 1940-1944 
(17.12.91). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Olje- og energide
partementet: 2. Avtale mellom Staten v/ 
Olje- og energidepartementet og Halden
vassdragets kanalselskap om tilskudd til 
opprustning av Haldenkanalen.) 
Budsjett-innst. S. 8, S .tid. 1785-1838 
(1.12.92). 
Budsjett-kap.: 
1885 4885 Energi- og vassdragsforvaltning 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samlet plan for vassdrag. 

(Vedlegg: l. Gruppevis plassering av pro
sjekter i kategori Il. 2. Prosjektomtaler. 3. 
Tabell l - Gruppevis prioritering av pro
sjektene i Samlet Plan - fylkesvis forde
ling. Tabell 2- Potensielt krafttilskudd fra 
Samlet Plan. 4. Tabell l - Prosjekter som 
går ut av Samlet Plan fordi de aktuelle 
vassdrag foreslås vemet i Verneplan IV. 5. 

Tabell l -Registrert opprustnings- og utvi
delsespotensiale pr. 27 .4.92. 6.Tabelll- Re
gistrert vannkraftpotensiale pr. 15.06.92. 
Bilagskart. Vedlegg til innst. : Svarbrev 
24.3.93 fra Miljøverndepartementet om 
forenklet behandling av vannkraftprosjek
ter.) 
St.meld. 60 (1991-92), ref. S .tid. 4470 (1991-
92), Innst. S. 114, S.tid. 3202-3258 (1.4.93). 
(5 forslag, hvorav 2 vedr. Jora og Verdalsel
va bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Verneplan IV for vassdrag. (Vern av Stry
ne-/Loenvassdragene.) 
(Vedlegg: l. Tabelloversikt Verneplan for 
vassdrag. 2. Vannkraftpotensialet pr. 
15.6.92. Jf. NOU 1991: 12A og 12B Verne
plan for vassdrag IV. Leder Pål Mellquist.) 
St.prp. 118 (1991-92), ref. S .tid. 4470 (1991-
92), Innst. S . 116, S .tid. 3202-3258 (1.4.93). 
(35 forslag, hvorav l fra Bjømestad pva. 
FrP sendt Regjeringen og l fra H, SV, KrF 
og Sp om vern av Espedalselva bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 
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VAREHANDEL 

Omfatter bl.a.: Butikknedleggelser, dagligvareforretninger, kiosker, kjøpesentre, nærbutikker, 
næringsmiddelloven, postordrehandel, åpningstidsloven. 
Se også: FORBRUKERSAKER, HANDEL 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 8, S.tid. 997-1074 
(30.11.89). 
Budsjett-kap.: 

990 Industriprosjektering, omstillings
tiltak m.v. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å stanse ut

bygging av 20 000 kvadratmeter handels
arealer ved Vinterbro i As kommune. 
S.tid. 2463-2464 (21.2 .90). 

1990-91 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S .tid. 1573-1645 
(11.12.90). 
Budsjett-kap.: 

990 Industriprosjektering, omstillings
tiltak m.v. 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Tora Aasland Houg om virke

midler for å kunne nekte etablering av for
urensingsskapende kjøpesentre (og om ny 
vurdering av utbyggingstillatelse for kjø
pesenteret på Vinterbro.) 
Dok. 8:44, ref. S .tid. 3361, Innst. S . 197, 
S .tid. 4312-4315 (19.6.91). 
(Forslagene, med tilslutning fra KrF og 
Sp, ble ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om 

endring av lov om åpningstider for ut
salgssteder som innebærer begrenset ser
vice, særlig i turistområder, S.tid. 559-560 
(14.11.90). 

2. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om oppset
ting av henvisningsskilt ved E 18 til More-

nen kjøpesenter i Indre Østfold, S .tid. 
2359-2360 (13.2.91). 

3. Sp.spm. fra Eleonore Bjartveit om under
graving av åpningstidsloven gjennom drift 
av kiosker med matvaresalg på bensinsta
sjoner, S.tid. 2906-2907 (10.4.91). 

4. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om godkjenning av planer for et nytt kjø
pesenter på Vinterbro, S.tid. 3261 (8.5.91). 

5. Sp.spm. fra Steinar Maribo om stansing 
av Ulrik Wasmuths gatesalg av baguetter i 
Oslo, på grunn av en innskrenket tolkning 
av handelsloven, S .tid. 3269 (8 .5.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 26. april1985 nr. 20 om åp

ningstider for utsalgssteder. (Typiske tu
riststeder unntas fra lukningsbestemmel
sen på søn- og helligdager.) 
Ot.prp. 59, ref. O. tid. 408, Innst. O. 62, O. tid. 
506-512 (4.6.91), Besl. O. 66, L.tid. 27 
(13.6.91). 
Lov av 20. juni 1991. 
(l forslag i Odelstinget og Lagtinget fra H 
og FrP om oppheving av loven bifaltes ik
ke. l forslag fra KrF om henlegging av lov
forslaget bifaltes ikke.) 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1525-1588 
(3 .12.91). 
Budsjett-kap.: 

990 Industriprosjektering, omstillings
tiltak m .v . 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per Aunet om stansing av ut

byggingen av Bryn stormarked, Oslo, 
S.tid. 40-41 (9.10 .91). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid.1 1785-1838 
(1.12.92). 
Budsjett-kap.: 

990 Industriprosjektering, omstillings
tiltak m.v. 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om det er 

i samsvar med alkoholloven at frukter 
nedlagt i alkohol kan kjøpes bl. a . i kiosker 
og på bensinstasjoner, S.tid. 2782-2783 
(17 .2 .93). 

2. Sp.spm. fra Leiv Blakset om distriktspoli
tiske omsyn i utplasseringa av OnLine
terminalane til Norsk Tipping AS for å 
unngå ei negativ utvikling for nærbutik
kar i utkantstrok, S.tid. 2956-2957 (17.3.93). 



- 773- Vassdragsregulering 

VASSDRAGSREGULERING 

Omfatter bl.a.: Vassdragskonsesjoner, vassdragsloven, vassdragsreguleringsloven. 
Se også: ELEKTRISITET, ENERGI, VANNKRAFT 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
(Særskilt vedlegg: Meddelte vassdrag
skonsesjoner, tillatelser meddelt i 1988.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 997-1074 
(30.11.89). 

n. Alminnelige saker: 
l. Hjemfall til staten av private vannfalleie

res andel i reguleringen av Bygdin. Ny til
latelse for Aktieselskapet Hafslund og A/S 
Borregaard til deltakelse i Bygdin- regule
ringen. 
(Vedlegg: Nye reguleringsvilkår.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3579, Innst. S. 225 
(ikke-beh.), S.tid. 4351 (13.6.90). 

1990-91 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg: Meddelte 
vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt 
i 1989.) 
Budsjett-innst. S. 8, S .tid. 1573-1645 
(11.12.90). 

n. Alminnelige saker: 
l. Hjemfall til staten av private vannfalleie

res andel i reguleringen av Bygdin. Ny til
latelse for Aktieselskapet Hafslund og A/S 
Borregaard til deltakelse i Bygdin-regule
ringen. 
(Vedlegg: Nye reguleringsvilkår.) 
St.prp. 101 (1989-90), ref. S.tid. 3579 (1989-

90), lnnst. S. 32, S.tid. 760-762 (23.11.90}. 
(l forslag- ikke bifalt). 

2. Bjølvefossen AlS. Hjemfall og ny regule
ringskonsesjon i Bjølvovassdraget. 
(Vedlegg: l. Forslag til vilkår for tillatelse 
for A/S Bjølvefossen til fortsatt regulering 
av Bjølvovassdraget. 2. Utkast til manøv
reringsreglement for regulering av Bjølvo
vassdraget.) 
St.prp. 38, ref. S.tid. 1570, Innst. S. 96, 
S .tid. 2723-2724 (14.3.91}. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Harald Løbak Thoresen om 

behandling av konsesjonssøknad fra 
Glommens og Laagens Brukseierforening 
om regulering av Øye ren, S. tid. 3452-3453 
(29.5.91). 
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1991-92 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
(Særskilt vedlegg: Meddelte vassdrag
skonsesjoner, tillatelser meddelt i 1990.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1525-1588 
(3.12.91). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Arendals Vasdrags Brugseierforening. 

Nye reguleringskonsesjoner i Arendals
vassdraget. 
(Vedlegg: I. Forslag til vilkår for tillatelse 
for Arendals Vasdrags Brugseierforening 
til følgende reguleringer: l) Fortsatt regu
lering av Vråvatn, Nisser og Fyresvatn i 
samme omfang som tidligere gitt ved 
kgl.res. 10.09.12. 2) Fortsatt tilleggsregule
ring av Fyresvatn i samme omfang som 
gitt ved kgl.res. 19.07.30. Il Utkast til ma
nøvreringsreglement for regulering av 
Nisser, Vråvatn, Fyresvatn, Dragsvatn og 
Nelaug i Arendalsvassdraget. Ill. Kart 
over Arendalsvassdraget.) 
St.prp. 64, ref. S.tid. 2928, Innst. S. 154, 
S.tid. 3673- 3674 (18.5.92). 

2. Tillatelse for Statkraft SF til endring av 
planene for Stor-Glomfjordutbyggingen. 
St.prp. 72, ref. S.tid. 3179, Innst. S . 170, 
S.tid. 3806-3808 (2.6.92). 

3. Forslag frå Astrid Marie Nistad, Gunnar 
Skaug, Leiv Blakset, Sigurd Holemark og 
Odd Holten om å oppheve Stortingets ved
tak om å føre anleggsvegen ved regulering 
av Nyset-Steggje vassdraga i Ardal kom
mune i Sogn og Fjordane fylke attende til 
naturleg tilstand ved anleggsslutt. 
(Vedlegg: Brev av 4. juni 1992 fra Olje- og 
energidepartementet til energi- og indu
strikomiteen.) 

Dok. 8:31, ref. S.tid. 3532, lnnst. S. 199, 
S.tid. 4198-4200 (17 .6.92). 
(Forslaget ble bifalt. l forslag fra SV om å 
opprettholde konsesjonsvilkårene - ikke 
bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 

lovnad om trinn Il i Glomfjord-utbyggin
gen, S.tid. 1592 (4.12.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 14. desember 1917 nr. 16 

om erverv av vannfall, bergverk og annen 
fast eiendom m.v., lov 14. desember 1917 
nr. 17 om vassdragsreguleringer, lov 15. 
mars 1940 nr. 3 om vassdragene og lov 23. 
oktober 1959 nr. 3om oreigning av fast ei
gedom. (Nødvendige endringer ved om
danning av Statkraft til statsforetak; inn
føring av energiloven i oreigningslovens 
oversikt over lover med selvstendig eks
propriasjonshjemmel.) 
Ot.prp. 30, ref. O. tid. 240, Innst. O. 38, O.tid. 
275 (10.2.92), Besl. O. 49, L .tid. 29 (20.2.92). 
Lov av 6. mars 1992. 

2. Endringer i vassdragsreguleringsloven 
m.fl. (Revisjon av konsesjonsvilkår ved 
kraftutbygging- i henhold til energilovens 
intensjoner om markedsorientert kraftfor
syning; effektivisering av saksbehandlin
gen i reguleringssaker.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 20.5.92 fra 
Senterpartiets stortingsgruppe. 2. Brev av 
20.5.92 fra Olje- og energidepartementet til 
leiar av energi- og industrikomiteen, Ole 
Gabriel Ueland.) 
Ot.prp. 50, ref. O. tid. 457, Innst. O. 66, O. tid. 
570-579 (2.6.92), Besl. O. 88, L.tid. 59 
(11.6.92). Lov av 19. juni 1992. 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg: Meddelte 
vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt 
i 1991.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1785-1838 
(1.12.92). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om 

å stoppe utbygging av Fossheim/oss i Ve
stre Slidre inntil Riksantikvaren har be
stemt om industrianlegget skal vernes, 
S.tid. 2696-2697 (10.2.93). 
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VEGTRAFIKK 

Omfatter bl.a.: Bilansvarsloven, bilimport, Biltilsynet, fartsgrenser, fotgjengere, førerkort, kjøre
tøyforskrifter, kollektivtrafikk, motorvognloven, Norges rutebileierforbund, oblatordning, pro
millekjøring, syklister, trafikksikkerhet, vegfraktloven, vegtrafikkloven. 
Se også: FERGER, KOMMUNIKASJON, SAMFERDSEL, VEGVESEN 

1989-90 
l. Budsjett-saker: 

l. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1990. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1365-1430 
(6.12.89). 
Budsjett-kap.: 

5536 Motorvognavgift mm 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Leiv Blakset om tiltak for å 

hindre ureining frå campingbilar og tu
ristbussar med toalett, S . tid. 333-334 
(8.11.89). 

2. Sp.spm. fra Thorbjørn Berntsen, framsatt 
av Haakon Blankenborg om støtte til Oslo 
Sporveiers prøveprosjekt med propan
drevne busser med katalysator, S. tid. 338 
(8.11.89). 

3. Sp.spm. fra Steinar Maribo om redusert 
avgift for montering av baksete i varebi
ler, S.tid. 700-701 (22.11.89). 

4. Sp.spm. fra John S. Tveit, framsatt av Kjell 
Erfjord om lik prikkbelastning på fører
kort uavhengig av forseelsens art, S.tid. 
987-988 (29.11.89). 

5. Sp.spm. fra Per Sævik om søknad fra Mø
re og Romsdal om å verte prøvefylke for 
trafikktryggingstiltak, S.tid. 1662- 1663 
(13.12 .89). 

6. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om statlig 
garanti for inntektstap ved halvering av 
priser på kollektivtransport i et område 
som Østfold i kampen mot karbondioksy
dutslipp, S.tid. 1663 (13.12.89). 

7. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om tiltak for å 
minske trailerulykkene, S.tid. 1664-1665 
(13.12.89). 

8. Sp.spm. fra Eva Finstad om virkninger et
ter gjennomføringen av endringer i veg
trafikkloven -reaksjoner mot promillekjø
ring, S.tid. 1670-1671 (13.12.89). 

9. Sp.spm. fra Steinar Maribo , framsatt av 
Lodve Solholm om tiltak for å gjøre det at
traktivt for transportselskap å investere i 
miljøvennlige transportmidler, S .tid. 2041-
2042 (10.1.90). 
(Jf. neste sak) 

10. Sp.spm. fra Steinar Maribo, framsatt av 
Lodve Solholm om søknad fra Drammen 
og Omegn Busslinjer om fritak for mer
verdiavgift, eller miljøtilskudd, ved inn
kjøp av mer miljøvennlige busser, S.tid. 
2056-2057 (10.1.90). 
(Jf. forrige sak) 

11. Sp.spm. fra Syver Berge om planer for 
konsentrert byutvikling hvor bynær jord
bruksjord nedbygges for å redusere biltra
fikken, S.tid. 2392-2393 (14.2.90). 

12. Sp.spm. fra Ase Klundelien om dispensa
sjon for en drosjeeier i Øvre Eiker for å 
kunne ta ut et sete for å transportere en 
funksjonshemmet, S.tid. 2450-2451 
(21.2.90). 

13. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om! følge opp 
departementets retningslinjer for trans
portplan-arbeidet i forbindelse med byg
ging av garasjeanlegg i Bergen sentrum, 
S.tid. 2456-2457 (21.2.90). 

14. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om endring i re
gelverket for skoleskyss, slik at det tas hen
syn til klassetrinn og værutsatt eller farlig 
skoleveg, S.tid. 2775-2776 (28.3.90). 

15. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tiltak 
for å unngå bruk av piratdeler innen bil
bransjen, S.tid. 3197-3198 (25.4.90). 

16. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om hvorvidt 
foto tatt under automatisk trafikkontroll 
kan benyttes som bevis i straffesaker, S .tid. 
3204-3206 (25.4.90). 

17. Sp.spm. fra Brit Jørgensen om tilstrekkeli
ge ressurser til forsterkning av kam pen 
mot trafikkulykker i Aust- Agder, S. tid. 
3206-3207 (25.4.90). 
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IV. Lovsaker: 
l. Endringar i vegtrafikklova 18. juni 1965 

nr. 4. 
Ot.prp. 61, ref. O.tid. 179, Innst. O. 53 (ikke
beh.), O. tid. 267 (5.6.90). 

2. Forslag fra Aud Inger Aure, Svein Alsaker 
og John Tveit om endring av vegtrafikklo-

vens §22om alkoholpåvirkning av motor
vognførere. (Promillegrense på 0.) 
Dok. 8:31, ref. O.tid. 96, Innst. O. 70, O.tid. 
401-403 (11.6.90), og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(l forslag fra FrP om at forslaget avvises -
ikke bifalt.) 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1991. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1423-1474 
(7.12.90). 
Budsjett-kap.: 
5536 Motorvognavgift m m 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om å 

gi Statens trafikklærerskole muligheter til 
også å kunne omfatte en framtidig nordisk 
trafikklærerhøgskole, S.tid. 219, 220 
(17.10 .90). 

2. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om innskrenk
ning i hastighetskontroll med radar i deler 
av Nord-Norge, og mulighet for andre 
overvåkingsformer, S.tid. 2226-2227 
(6.2.91). 

3. Sp.spm. fra Vidar Kleppe, framsatt av Jan 
Simonsen om tillatelse for en person til å 
benytte baksetene i sin Porsche, som er for
skriftsmessig satt inn, S.tid. 2607 (6.3.91). 

4. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om tekniske 
mangler ved tunge kjøretøyer, S.tid. 2702 
(13.3.91). 

5. Sp.spm. fra Eirin Faldet om bedre mulig
het for Biltilsynet til å ivareta primæropp-

gaver som teknisk kontroll og kontroll 
med føreropplæring, S.tid. 2703-2704 
(13.3.91). 

6. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om reduk
sjon i telerestriksjoner som fordyrer veg
transporten, S.tid. 2773-2774 (20.3.91). 

7. Sp.spm. fra Eirin Faldet om felles nasjo
nal handlingsplan for trafikksikkerhet, 
S.tid. 3053 (17.4.91). 

8. Sp.spm. fra Lodve Solholm om tiltak for å 
gjere det lettare for servicefirma å finne 
parkeringsplass for sine utrykningsbilar, 
S.tid. 3276-3277 (8.5 .91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i vegtrafikklova 18. juni 1965 

nr. 4. (Diverse endringer for å øke trafikk
sikkerheten; sperrefrist for førerkort etter 
ulovlig kjøring; innføring av oblatordning; 
myndighet for Biltilsynet til å ilegge ge
byr; delegering av skiltmyndighet til kom
munene; spørsmålet om Vegdirektoratet 
som klageorgan for gebyrilegging.) 
Ot.prp. 61 (1989-90), ref. O.tid. 179 (1989-
90), lnnst. O. 51, O.tid. 559-565 (6.6.91), 
Besl. O. 69, L .tid. 28 (13.6.91). Lov av 4. juli 
1991. 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Skattevedtak for 1991, unntatt § 8 skatte

begrensningsregelen, samt avgiftsvedtak 
for 1992. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1398-1457 
(29.11.91). 
Budsjett-kap.: 

5536 Motorvognavgift m m 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1992 under 

Samferdselsdepartementet og om endrin
gar i Avtale om sivil luftfart mellom Norge, 

Sverige og Det Europeiske Økonomiske 
Fellesskap. (Glattkjøringsbaner for opplæ
ring av førere til tunge kjøretøy, effektivi
seringstiltak- vegtrafikkplan for OL, riks
vegtilknytning til Alnabruterminalen i for
bindelse med postens godssenter i Oslo, 
nedleggelse av ferjesambandet Angvik
Tingvoll i forbindelse med Krifast, iverk
setting av anbudssystem i lokal rutetra
fikk samtidig med gjennomføring av EØS
avtalen.) 
St.prp. 82, ref. S.tid. 3681, Innst. S. 184, 
S.tid. 4306- 4311 (18.6.92). 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Svein Alsaker om sluttbe

handling av forslag om innføring av O-pro
mille i vegtrafikkloven, S. tid. 41-42 
(9.10.91). 

2. Sp.spm. fra Eleonore Bjartveit om tiltak 
for tryggere trafikk for syklister og fot
gjengere, S.tid. 239 (16.10.91). 

3. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om tiltak for å 
stimulere bilsalet og arbeide fram eit meir 
positivt syn på bilbruk, S .tid. 336-337 
(23.10 .91). 

4. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om tillatelse 
for en person til å drive sjåførskole i Ølen 
før vedkommende har gjennomgått sær
skilt skolelederkurs, S .tid. 949 (20 .11.91). 

5. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om trafikk
sikkerhetshensyn ved veiutbyggingen i 
forbindelse med OL på Lillehammer, S. 
tid. 1293-1294 (27.11.91). 

6. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om utsettel
se av pålegg om salting av veger til resul
tatet av SINTEFs undersøkelse om salting 
foreligger, S.tid. 1810-1811 (11.12.91). 

7. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om å gjøre 
høye bremselys og solide hodestøtter obli
gatorisk i nye biler, for å hindre nakkes
lengskader, S .tid. 1811-1812 (11.12.91). 

8. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om opplæ
ringsordninger og kompetansebevis for 
transportutøvere av farlig gods, S. tid. 
2213 (29.1.92). 

9. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om tilla
telse for Porsgrunn kommune til å benytte 

den kontrollordning for gra tispa rkering 
som de selv ønsker, S.tid. 2627-2628 
(19.2.92). 

10. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om innfø
ring av avgiftsfritak for sikkerhetsutstyr 
til biler, S .tid. 2798- 2799 (11.3.92). 
(Jf. sak 13.) 

11. Sp.spm. fra Trond Jensrud om utprøving 
av alternative transportmidler som gass
drevne busser under Lillehammer- OL, 
S.tid. 3083-3084 {1.4.92). 

12. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om på
bod om bremselys i bakruta på bilar, 
S .tid. 3084-3085 (1.4.92). 

13. Sp.spm. fra Karin Lian om lavere avgifter 
på sikkerhetsutstyr i bil for å redusere 
ulykkene, S .tid. 3362 (29.4.92). 
{Jf. sak 10.) 

14. Sp.spm. fra Per Risvik om reglene for ansi
ennitet som sjåfør ved tildeling av drosje
løyve, S.tid. 3363-3364 (29.4.92). 

15. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om Transport -94 
som kan få monopol på busstransporten 
for OL -94, og habiliteten til selskapets di
rektør Erling Sæther, S .tid. 3784-3786 
(27 .5.92). 

16. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om sikring 
av fotgjengeres rettigheter i trafikken i for
hold til syklisters adgang til å benytte for
tau, S .tid. 3834-3835 (3.6.92). 

l 7. Sp.spm. fra Berit Brørby Larsen om bruk 
av serviceskilt langs riksvegene, blant an
net i Oppland, S . tid. 3932-3933 (10.6.92). 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Avgiftsvedtak for 1993. 

Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1673-1716 
(27.11.92). 
Budsjett-kap.: 

5536 Motorvognavgift mm 

O. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Edvard Grimstad om promille

kjøring og vurdering av en promillegrense 
på 0,0. 
S.tid. 2393-2407 (14.1.93). 
(l forslag fra Edvard Grimstad sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT!.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Eriksen om valg av Mo

sjøen som lokaliseringssted for vegtra
fikksentral i Nord-Norge, S. tid. 534 
(21.10.92). 

2. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om endring 
av regelverket for tillatt antall elever i sko
lebusser, S.tid. 535-536 (21.10.92). 

3. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om tiltak 
mot lovløse tilstander innen tungtranspor
ten på vegene, S .tid. 1272-1273 (18.11.92). 

4. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om utvalg til 
å fremme forslag som kan gi økt trafikk
sikkerhet for syklister, S. tid. 1273-1274 
(18.11.92). 

5. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om at snøsco
oterbrukere ikke er representert i utvalget 
som skal foreslå tiltak for å motvirke uhel
dige følger av snøscootertrafikk, S.tid. 
2771-2772 (17 .2 .93). 
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VEGVESEN 

Omfatter bl.a.: Aksjon skoleveg, bompenger, bruer, europaveger, fylkesveger, riksveger, stamve
ger, Statens vegdirektorat, sykkelveger, tunneler, vegadministrasjon, vegloven. 
Se også: FERGER, KOMMUNIKASJON, SAMFERDSEL, VEGTRAFIKK 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S . 14, S.tid. 1541-1616 
(8.12.89). 
Budsjett-kap.: 
1320 4320 Vegadministrasjon 
1323 4323 Vedlikehold av statens veger 
1325 Statens veganlegg 
13 27 Tilskudd til fylkesveganlegg 
(l forslag fra Anders C. Sjaastad pva. H, 
KrF og Sp, bifalt. l forslag fra Inge Myr
voll sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I. l forslag fra Kjell 
Opseth pva. A og SV, bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i Samferdselsdepartementets 
budsjettforslag for 1990 vedrørende Veg
formål og Transportsubsidier. (Kap. 1325 
og 4324, Granfosslinjen, Oslo. Kap. 1330, 
drift av flyruter pla Fagernes Lufthavn, 
Leirin.) 
St.prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 72, Budsjett
innst. S. 14, S.tid. 1541-1616 (8 .12.89). 
(l forslag fra Harry Jensen bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1989 for Ad

ministrasjon, Sivil luftfart, Vegformål, 
Jernbanetransport, Post og Telekommuni
kasjonar. (Brundtland-regjeringa sitt 
framlegg. Omdisponering av midler bevil
get til langåpent ved Biltilsynet. Bev. til 
Granfosslinjen i Oslo. Ekstrabev. til Rv 
356 Porsgrunn-Straume i Telemark.) 
(Vedlegg: Skriv med beriktigelse fra dep., 
ref. S.tid. 72.) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 72, Innst. S. 44, S.tid. 
1616-1619 (8.12.89). 
(2 forslag- ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak og I, sakene l og 2 vedr. 
Granfosslinjen.) 

2. Endra løyvingsvedtak for 1989 for Trans
portsubsidiar og Statens teleforvaltning 
og om endring av forslag i St. prp. nr. 13 
(1989-90) som gjeld Vegformål m.v. (Syse
regjeringas endringsframlegg. Tilbake
trekking av bev. til Granfosslinjen, Oslo.) 
St. prp. 29, ref. S.tid. 372, Innst. S. 44, S.tid. 
1616- 1619 (8.12.89). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak og I, sakene l og 2.) 

3. Endringer under Kommunal- og arbeids
departementets budsjett for 1989. (Kap. 
562 Veiforbindelse til Halsa.) 
St. prp. 42, ref. S.tid. 967, Innst. S. 67, S.tid. 
1734- 1735 (18.12.89). 

4. Kvisti bru med veg Herland - Veset - Hau
ge. (Finansiering gjennom Osterøy Brusel
skap A/S.) 
St.prp. 5, ref. S.tid. 72, Innst. S. 78, S.tid. 
2103-2112 (23.1.90). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

5. Hovudvegnettet i Trondheim-området. (Fi
nansiering gjennom Trøndelag Bomvei
selskap A/S). 
St.prp. 129, ref. S .tid. 564, Innst. S. 79, 
S.tid. 2112-2135 (23.1.90). 
(4 forslag- ingen bifalt.) 

6. Endra løyvingsvedtak m .v. for 1990 for Si
vilt beredskap. Vegformål, Jernbanefor
mål, Post og Telekommunikasjoner. (Kap. 
1320, stillingsendringer i Vegadministra
sjonen, kap. 1323, grunnutgifter på riksve
ger- herunder ferister.) 
St.prp. 65, ref. S.tid. 2471, Innst. S. 112, 
S.tid. 2734- 2735 (27 .3.90). 

7. Hovedvegutbyggingen i Tromsø. (Finansi-
ering ved lokal drivstoffavgift.) · 
(Vedlegg: Planlagt hovedvegutbygging i 
Tromsø.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 72, Innst. S. 116, S.tid. 
2736-2750 (27 .3.90). 
(l forslag- ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak og IV, 1.) 

8. Tillegg til St. prp. nr. 7 (1989-90) om hoved-
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vegutbyggingen i Tromsø. (Økning i kost
nadene for Tromsøysundtunnelen som føl
ge av nye standardkrav for vegtunneler.) 
St.prp. 69, ref. S.tid. 2534, Innst. S. 116, 
S.tid. 2736- 2750 (27 .3.90). 

9. Troms fylkeskommune sender brev datert 
5. april 1990 med uttalelse om Ibestad 
kommunes fastlandsforbindelse - Mjø
sundbrua. 
Ref. S.tid. 3179 (24.4.90), og vedlagt proto
kollen. 

10. Forslag fra Per Aunet og Erik Solheim om 
å be Regjeringen legge spørsmålet om 
valg av E6-trase mellom Hommelvik og 
Stjørdal fram for Stortinget. 
Dok. 8:32, ref. S.tid. 2637, Innst. S. 151, 
S.tid. 3445- 3447 (10.5.90). 
(Forslaget ble ikke bifalt da saken er krevd 
overprøvet i Samferdselsdepartementet.) 

11. Forslag fra Erik Solheim, Inge Myrvoll og 
Eilef A. Meland om ny vurdering av Ren
nesøys fastlandsforbindelse i Rogaland. 
Dok. 8:38, ref. S.tid. 3017, Innst. S. 191, 
S.tid. 3852- 3867 (5.6.90). 
(Forslag om å skrinlegge Rennfast-pro
sjektet ikke bifalt.) 

12. Ymse saker som gjeld Sivil luftfart, Veg
formål, Jernbaneformål, Post, og Tele
kommunikasjonar. (Oppretting av avde
ling for miljø- og trafikktryggleik i Vegdi
rektoratet; oppretting av eit statleg veg
kontor i Oslo; overbygging av E 18 ved 
Skøyen i Oslo; rassikring av E 69 i Møre og 
Romsdal.) 
(Vedlegg: Kart over Ev 69 i Møre og Roms
dal.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 3390, Innst. S. 203, 
S.tid. 3867- 3872 (5.6.90). 
(2 forslag fra FrP - ikke bifalt.) 

13. Fastlandssamband til Hitra og Frøya 
Sør-Trøndelag. 
(Vedlegg: Kartvedlegg.) 
St.prp. 97, ref. S.tid. 3534, Innst. S. 246, 
S.tid. 4293- 4303 (13.6.90). 
{l forslag fra Per Risvik pva. FrP- ikke bi
falt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inger Håvik om behandling 

av sak om bompengefinansiert vegsam
band Eiksund - Berknes, S .tid. 277-278 
(1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om fritak 
eller rabatt for funksjonshemmede ved 
bomstasjoner, S.tid. 281-282 (1.11.89). 

3. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om at utan
landske firma får gje anbud på stålkon
struksjonar til Askøybrua, S.tid. 283 
(1.11.89). 

4. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde, framsatt av 

Asbjørn Bjørnset om staten vil bidra med 
midlar til Øyanevegen i Nordhordland, 
S.tid. 359 (15.11.89). 

5. Sp.spm. fra Laila Kaland om sikring av 
riksveg E 69 til Andalsnes mot rasulykker, 
S.tid. 987 (29.11.89). 

6. Sp.spm. fra Pål Atle Skjervengen om å 
stoppe Vegdirektoratets propaganda for 
bompengeringen i Oslo og Akershus, S.tid. 
1661-1662 (13.12.89). 

7. Sp.spm. fra Eli Arnstad om mulighet for å 
bruke samme Køfri-brikke på alle steder 
hvor dette systemet brukes, S. tid. 2086-
2087 (17.1.90). 

8. Sp.spm. fra Helga Haugen om forskjellig 
akseltrykk på skogsbilveier, fylkesveier og 
riksveier og til tak for å endre dette trans
portproblemet, S.tid. 2212-2213 (31.1.90). 

9. Sp.spm. fra Marit Rotnes om å sette inn 
ekstraordinære sysselsettingsmidler til ut
bedring av Rv 30 mellom Haltendalen og 
Alen i Sør-Trøndelag, S.tid. 2214 (31.1.90). 

10. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om å medvir
ke til at norske firmaer og lokal arbeids
kraft får delta ved utbyggingen av Tinns
jøveien i Telemark, S.tid. 2214-2215 
(31.1.90). 

11. Sp.spm. fra Jørgen Kosmo om når hoved
planvedtaket for E-18 i Nordre Vestfold vil 
foreligge, S.tid. 2383 (14.2.90). 

12. Sp.spm. fra Olav Akselsen om årsakene til 
stans i utbygginga av Akrafjordvegen, og 
tiltak for at utbygginga skal verta fullført 
som planlagt, S.tid. 2457 (21.2.90). 

13. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om initiativ 
til at vegvesenet stopper bruk av MCPA 
Ester til sprøyting av vegetasjon langs vei
ene, S.tid. 2464 (21.2.90). 

14. Sp.spm. fra Harald Ellefsen, framsatt av 
Siri Frost Sterri om utbygging av hoved
trafikksystemet i Trondheim, og økt bruk 
av privat entreprise i vegsektoren, S.tid. 
2516-2517 (7 .3.90). 

15. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om planar
beidet for omleggingen av E 18 Bogsrud -
Minnesund- Ørbekk, S.tid. 2776 (28.3.90). 

16. Sp.spm. fra Laila Kaland om ekstraløy
vingar slik at den stengte E69 i Møre og 
Romsdal kan opnast igjen, S. tid. 2777 
(28.3.90). 

l 7. Sp.spm. fra Marit Rotnes om når proposi
sjonen om fastlandsforbindelsen til Hitra 
-Frøya blir fremmet for Stortinget, S.tid. 
2777-2778 (28.3.90). 

18. Sp.spm. fra Børre Rønningen om bruk av 
fortrinnsrett for lastebilar med brøytekon
traktar ved innleige av lastebilar til arbeid 
for Vegvesenet, S.tid. 2778 (28.3.90). 

19. Sp.spm. fra Jon Lilletun om det vil bli be
vilget midler til opprusting av vegen Sira -
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Flekkefjord eller opprusting av Flekke
fjordbanen, S .tid. 2945-2946 (4.4.90). 

20 . Sp.spm. fra Anneliese Dørum om samkjø
ring mellom Oslo og Akershus om anleg
ging og fullføring av den nye Rv 4, S . tid. 
2948 ( 4.4.90). 

21. Sp.spm. fra Astrid Marie Nistad om gjen
nomføring av stortingsvedtak om å ta opp 
fylkesvegen Lavik - Leirvik som riksveg, 
S.tid. 3197 (25.4.90). 

22. Sp.spm. fra Svein Alsaker om realisering 
av plan for utbedringstiltak på E68 fra 
Kvanndal til Øystese i Hordaland, S .tid. 
3198-3199 (25.4.90). 

23. Sp.spm. fra Svein Alsaker om når proposi
sjonen om bompengefinansiering av 
Hardangerbroen blir fremmet, S. tid. 
3705-3706 (30.5.90). 

24. Sp.spm. fra Aud-Inger Aure om Averøy
tunnelen og forholdet til de nye normkrav 
for tunneler, S.tid. 3707-3708 (30.5.90). 

25. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om Riks
veg 159 i Lørenskog, Akershus, som er pro-

sjektert på en måte som vil gi store miljø
problemer, S.tid. 3708 (30.5.90). 

26. Sp.spm. fra Karin Lian om utsettelsen av 
hovedplanvedtaket om E18 i Vestfold, 
S.tid. 3935 (6 .6.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i veglov 21. juni 1963 nr. 23. 

(Hjemmel for innkreving av lokal drivstof
favgift i forbindelse med finansiering av 
hovedvegutbygging i Tromsø.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 4 , Innst. O. 26, O. tid. 97-
99 (27 .3.90), Besl. O. 29, L.tid. 14 (4.4.90). 
Lov av 18. mai 1990. 
(l forslag i Odelstinget- ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 7.) 

2. Endringar i veglov 21. juni 1963 nr. 23. (Or
ganiseringa av riksvegadministrasjonen i 
Oslo.) 
Ot.prp. 71, ref. O. tid. 182, Innst. O. 59, O.tid. 
267-268 (5.6.90), Besl. O. 60, L.tid. 26 
(13.6.90). Lov av 31. august 1990. 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

L Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1361-1423 
(7.12 .90) . 
Budsjett-kap.: 
1320 4320 Vegadministrasjon 
1323 4323 Vedlikehold av statens veger 
1325 Statens veganlegg 
1327 Tilskudd til fylkesveganlegg 
(2 forslag bifalt, l fra H, KrF og Sp, og l fra 
KrF og Sp) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Bompengefinansiering av rv. 625 fra 

Fjærland til Sogndal i Sogn og Fjordane. 
(Vedlegg: Kart over rv. 625 Fjærland -
Sogndal.) 
St.prp. 2, ref. S.tid. 31, Innst. S. 15, S.tid. 
515-522 (8.11.90). 

2. Vidare utbygging av vegen mellom Bergen 
og Oslo gjennom Aurland. 
St.meld. 15. 
(Trukket tilbake ved St.meld. 26.) 

3. Trekking av St.meld. nr. 15 (1990-91) Vida
re utbygging av vegen mellom Bergen og 
Oslo gjennom Aurland. 
St.meld. 26, ref. S .tid. 770, Innst. S . 45, 
S.tid. 1423 (7 .12.90). 
(Jf. Il, 7 for 1991-92.) 

4. Austrheim kommune sender utskrift av 
møteb~k 28. november 1990 med oppfor
dring til Regjering og Storting om å bevil
ge nødvendige midler til å fullføre Stad 
Skipstunnelprosjektet. 
Ref. S .tid. 1698 (12 .12.90), og vedlagt proto
kollen . 
(Sendt samferdselskomiteen til oriente
ring i samsvar med Presidentskapets be
slutning 13.12.90.) 

5. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1990 for Si
vil luftfart, Vegformål , Transportsubsidiar, 
Tilskott til fylkeskommunale samferdsels
formål, Jernbaneformål, Post, Telekom
munikasjonar og Statens teleforvaltning. 
(Drift og vedlikehold av Telemarkskana
len, videreføring av riksveg fra Årvold til E 
6 i Østfold, forlenging av Habomvegen i 
Østfold, E 18 Lysaker i Akershus, Rv 555/ 
561 Bildøy - Morlandstø i Hordaland). 
St.prp. 24, ref. S.tid. 770, Innst. S. 71, S.tid. 
1821-1867 (18.12.90). 

6. Ulstein formannskap sender henstilling 
datert 18. desember 1990 om at Stad Skips
tunnel blir gitt høy prioritet ved kommen
de samferdselsprioriteringer. 
Ref. S .tid. 2097 (1.2 .91) , og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt samferdselskomiteen til oriente
ring i samsvar med Presidentskapets be
slutning 6.2 .91.) 
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7. Delvis bompengefinansiering av E76 
langs Åkrafjorden. 
St.prp. 50, ref. S.tid. 2609, Innst. S. 122, 
S .tid. 3129-3132 (30.4.91). 

8. Endra løyvingsvedtak m .v. for 1991 for 
vegformål, transportsubsidiar, tilskott til 
fylkeskommunale samferdselsformål, 
jernbaneformål, post og statens telefonfor
valtning. (Fordeling av midler til vegan
legg i Hordaland; postering av dagmulkt 
på det enkelte anlegg; rammeplan for be
handling av avkjøringsspørsmål; redusert 
ferge til bud Molde-Vikebukt.) 
St.prp. 57, ref. S .tid. 2885, Innst. S. 151, 
S.tid. 3775-3779 (6.6.91). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

9. Forslag fra Inger Dag Steen og Inge Myr
voll om å ta trasevalget forE 18 i nordre 
Vestfold opp til ny behandling i Stortinget. 
Dok. 8:20, ref. S.tid. 2512, Innst. S. 164, 
S.tid. 3782-3783 (6.6.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt da saken er krevd 
overprøvet i Samferdselsdepartementet.) 

10. Forslag fra Per Aunet og Erik Solheim om 
å be Regjeringen legge spørsmålet om 
valg av E6-trase mellom Hommelvik og 
Stjørdal fram for Stortinget. 
Dok. 8:37, ref. S .tid. 3083, Innst. S . 168, 
S.tid. 3783-3792 (6.6.91). 
(Forslaget , med tilslutning fra Sp, ikke bi
falt . l forslag fra FrP- ikke bifalt.) 

11. Endring i rammebetingelser for bompen
geprosjekter. 
(Vedlegg: Prosjektomtaler.) 
St.meld. 46, ref. S.tid. 3394, Innst. S. 209 
(ikke-beh.), S.tid. 4228 (18.6.91). 

12. Stamveg Bergen - Oslo. 
(Vedlegg: l. Eksisterande veg- og jernba
ne-samband mellom Bergen og Oslo pr. 
1.1.92. 2. Alternative trasear mellom Aur
land og Lærdal. 3. Alternative trasear mel
lom Flåm og Grimsete. 4. Høydeprofil for 
rutene Voss-Lærdal-Fagernes, Voss-Flom
Hol og Voss-Hardangervidda-Hol.) 
St.meld. 53, ref. S.tid. 4143, Innst. S. 241 
(ikke-beh.), S.tid. 4371 (20.6.91). 

m . Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erik Solheim om midler til 

rassikring av Riksvei 714 i Snillfjord, 
S.tid. 92-93 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om å stoppe 
bygginga av tilførselsveg til Salhusbrua til 
broprosjektet er endeleg vedteke, S .tid. 
214-216 (17.10.90). 

3. Sp.spm. fra Ase Klundelien om når saken 
om tverrforbindelsen over Oslofjorden 
(Hurum-Frogn) vil bli forelagt Stortinget, 
S .tid. 447-448 (24.10.90). 
(Jf. sakene 17, 19 og 24.) 

4. Sp.spm. fra Børre Rønningen om framdrift 
og løysingar av tidlegare vedtekne bru- og 
vegprosjekt i Grenland, S. tid. 448-449 
(24.10.90). 

5. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om endring i 
lov om fornminner slik at utbyggere av vei
prosjekter ikke blir økonomisk skadeli
dende, S .tid. 452-453 (24.10.90). 

6. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om å sørge 
for at dagmulkter ved forsinkelser i bom
vegprosjekter går til de anlegg som får eks
trakostnader ved forsinkelsene, S.tid. 555 
(14.11.90). 

7. Sp.spm. fra Svein Alsaker om snarlig av
klaring av saken vedrørende Hardanger
broen, der DU-midler er en viktig del av lå
nefinansieringen, S .tid. 723 (21.11.90). 

8. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om oppret
ting av styringsgruppe for å sikre fiskeri
og miljøverninteressene ved bygging av 
flytebru over Salhusfjorden, S.tid. 2062-
2063 (16.1.91). 

9. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om utvidelse 
av seilingsdybden ved bygging av Askøy
brua, S.tid. 2356 (13.2.91). 

10. Sp.spm. fra Hallgrim Berg, framsatt av 
Ame Skauge om opprusting og sikring av 
tunnelane på Rv. 288 Hol- Aurland etter 
føresett tidsplan, S.tid. 2356-2357 (13.2 .91). 

11. Sp.spm. fra Steinar Maribo om endring i 
Køfri-systemet ved bompengeringen i Oslo 
slik at flere biler kan benytte samme abon
nement, S.tid. 2357-2358 (13.2.91). 

12. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om oppset
ting av henvisningsskilt ved E 18 til More
nen kjøpesenter i Indre Østfold, S .tid. 
2359-2360 (13.2.91). 

13. Sp.spm. fra Syver Berge om saksbehand
lingstida vedrørande avkjØringsveg frå 
riksveg 4 pd Harestua i Lunner kommune, 
S.tid. 2584-2585 (6 .3.91). 

14. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om vegdi
rektørens vedtak om salting av deler av 
E6 og rv 4 i Oppland, S.tid. 2588 (6 .3.91). 

15. Sp.spm. fra Marie Brenden om tunnelløs
ning for den såkalte Mesnadals-armen ved 
Lillehammer, S.tid. 2701-2702 (13.3.91). 

16. Sp.spm. fra John G. Bernander om vurde
ring av tunnel som mer miljøvennlig alter
nativ til vegparsell for E18 ved Flekkefjord, 
S.tid. 2771 (20 .3.91). 

17. Sp.spm. fra Ase Klundelien om framleg
ging av planene for fjordkryssing Hurum
Frogn i melding om bompengefinansie
ring, S.tid. 2771-2772 (20.3.91). 
(Jf. sakene 3, 19 og 24.) 

18. Sp.spm. fra Karl Sørmo om forsvarlig veg
bredde etter utbedring for Rv 822 i Nord
land, S.tid. 2772-2773 (20.3.91). 

19. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om fort-
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gang i saken om tverrforbindelse over Drø
baksundet, S.tid. 3052 (17 .4.91). 
(Jf. sakene 3, 17 og 24.) 

20 . Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om faglig 
tilråding fra Veidirektoratet om valg av 
stamveitrase Oslo-Bergen, S. tid. 3052-3053 
(17.4.91). 

21. Sp.spm. fra Eirin Faldet om økning i inn
satsen for fylkesvegnettet i Hedmark, 
S.tid. 3053-3054 (17.4.91). 

22 . Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om bruk av 
opprinnelig bevilgede midler til vegpro
sjektet Aurland-Hol Rv 288, S . tid. 3059-
3060 (17 .4.91). 

23. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om rapport om 
vindforholdene i området der Hardanger
brua er planlagt bygd, S.tid. 3276 (8.5.91). 

24. Sp.spm. fra Paul Chaffey, framsatt av Per 
Torbjørn Svendsen om miljøavgift på ben
sin, og målsetting for reduksjon av privat
bilismen i indre Oslofjordregion, S .tid. 
3373-3374 (15.5.91). 
(Jf. sakene 3, 17 og 19.) 

25. Sp.spm. fra Lodve Solholm om feilaktig in
formasjon fra Vegdirektoratet om at bom
penger er brukt til bygging av Teisenkrys
set i Oslo, S.tid. 3398-3399 (22.5.91). 

26. Sp.spm. fra Per Risvik om aksjoner mot re
klameskilt langs veiene, iverksatt av Sta
tens vegvesen i Sør- Trøndelag, S.tid. 3459-
3460 (29 .5.91). 

27. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om en egen 
melding om kyststamveien fra Vest-Agder 
til Sør-Trøndelag, S.tid. 3714-3715 (5.6 .91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1186-1263 
(26.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1320 4320 Vegadministrasjon 
1323 4323 Vedlikehold av statens veger 
1325 Statens veganlegg 
1327 Tilskudd til fylkesveganlegg 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i Samferdselsdepartementets 
budsjettforslag m. v. for 1992. (Reduksjo
ner i foreslåtte hev. under kap. 1320 og 
1325.) 
St. prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 748, Budsjett
innst. S. 14, S .tid. 1186-1263 (26.11.91). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak for 1991 for Vegfor

mål. (Infrastrukturinvesteringer i riksveg
og europaveganlegg, sykkel veger; inndek
ningsmåten.) 
St.prp. 6, ref. S.tid. 47, Innst. S . 6, S .tid. 
340-341 (24 .10.91). 
(l forslag fra Inge Myrvoll pva. SV- ikke 
bifalt.) 

2. Endra løyvingsvedtak m .v. for 1991 for Si
vil luftfart, Vegformål, Transportsubsidi
ar, Jernbaneformål og Telekommunikasjo
nar. (Merkostnader ved bompengeringen i 
Oslo; arbeider på dobbeltsporet Ski
Moss.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 234, Innst. S . 14, S .tid. 
405-408 (5.11.91). 
(2 forslag, henholdsvis fra H og FrP- ikke 
bifalt.) 

3. Endring i rammebetingelser for bompen
geprosjekter. 
(Vedlegg: Prosjektom taler.) 
St.meld. 46 (1990-91), ref. S.tid. 3394 (1990-
91), Innst. S. 16, S .tid. 408-430 (5.11.91). 

4. Delvis bompengefinansiering av ny Va
roddbru på E 18 m.m. i Vest-Agder. 
(Vedlegg: Oversiktskart.) 
St.prp. 7, ref. S .tid. 233, Innst. S. 59, S .tid. 
1821-1830 (12.12.91). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

5. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1992 for Si
vil luftfart, Vegformål, Jernbane og Post. 
(Forskotering og oppklassifisering av hei
lårs vegsamband Tydal-Røros i Sør-Trøn
delag, orientering om prosjektet Askøy
brua, Hordaland.) 
St.prp. 53, ref. S .tid. 2701, Innst. S. 114, 
S .tid. 3175-3179 (7 .4.92). 

6. Samtykke til tiltredelse til en Europeisk 
avtale om internasjonale hovedtrafikkårer 
(AGR-avtalen) av 15. november 1975. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 73, ref. S.tid. 3347, Innst. S. 186, 
S .tid. 4164- 4165 {17 .6.92). 
(lnnst. forelagt samferdselskomiteen før 
avgivelse.) 

7. Stam veg Bergen - Oslo. (Trase Aurland
Lærdal-Fillefjell, Ringerikstunnel på Ber
gensbanen, gang- og sykkelstier.) (Ved
legg: l. Eksisterande veg- og jernbane
samband mellom Bergen og Oslo pr. 
1.1.92. 2. Alternative trasear mellom Aur
land og Lærdal. 3. Alternative trasear mel
lom Flåm og Grimsete. 4. Høydeprofil for 
rutene Voss-Lærdal-Fagernes, Voss-Flåm
Hol og Voss-Hardangervidda-Hol.) 
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St.meld. 53 (1990-91), ref. S.tid. 4143 (1990-
91), Innst. S. 218, S.tid. 4234-4288 (18.6.92). 
(8 forslag, hvorav 5 bifalt, henholdsvis 4 fra 
A og SV og l fra H, KrF og Sp.) 

8. Bompengefinansiering av vegsambanda I) 
Lærdal - Fodnes - Mannhiller- Kaupanger 
og Il) Naustdal - Svarthumle (Sunnfjord
tunnelen) i Sogn og Fjordane. 
(Vedlegg: Kartvedlegg.) 
St. prp. 63, ref. S.tid. 2876, lnnst. S . 207, 
S.tid. 4288- 4299 (18.6.92). 
(3 forslag ikke bifalt.) 

9. Folgefonntunnelen med veg Odda- Kvinn
herad. 
St.prp. 70, ref. S.tid. 3060, Innst. S. 208, 
S.tid. 4299- 4306 (18.6.92). 
(l forslag fra FrP og SV ikke bifalt.) 

10. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1992 under 
Samferdselsdepartementet og om endrin
gar i Avtale om sivil luftfart mellom Norge, 
Sverige og Det Europeiske 
Økonomiske Fellesskap. (Glattkjøringsba
ner for opplæring av førere til tunge kjøre
tøy, effektiviseringstiltak- vegtrafikkplan 
for OL, riksvegtilknytning til Alnabruter
minalen i forbindelse med postens gods
senter i Oslo, nedleggelse av ferjesamban
det Angvik-Tingvoll i forbindelse med 
Krifast, iverksetting av anbudssystem i lo
kal rutetrafikk samtidig med gjennomfø
ring av EØS-avtalen.) 
St.prp. 82, ref. S.tid. 3681, Innst. S. 184, 
S.tid. 4306-4311 (18.6.92). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om trasevalg 

for veitraseen Tømmerelv-Fossberg på E6 i 
Balsfjord, S .tid. 330-331 (23.10.91). 

2. Sp.spm. fra Svein Alsaker om forelegging 
av hovedplanen for Hardangerbrua for 
Stortinget, S.tid. 1810 (11.12.91). 

3. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om hoved
planvedtak for E18 gjennom nordre Vest
fold, S.tid. 2139 (15.1.92). 

4. Sp.spm. fra Leiv Stensland om sikring av 
riksveg 47 mellom Odda og Tyssedal i Hor
daland, S.tid. 2140 (15.1.92). 

5. Sp.spm. fra Alf E. Jakobsen om realisering 
av broprosjektet over Tanaelva ved Utsjo
ki, S.tid. 2140-2141 (15.1.92). 

6. Sp.spm. fra Gudmund Restad om statlige 
midler til gjenoppbygging av Bøfjordbrua 
i Surnadal kommune etter orkanen på 
Nord-Vestlandet, S.tid. 2287-2288 (5.2.92). 

7. Sp.spm. fra Erik Dalheim om forsering av 
planprosessen for tverrforbindelsen Hu
rum-Drøbak, S.tid. 2304-2305 (5.2.92). 

8. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om inndek-

king av kostnadsoverskridingar ved Sal
husbrua og Kvisti bru, S. tid. 2464-2465 
(12.2.92). 

9. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om innskjer
ping av miljøkrav i forbindelse med plan
lagte vegprosjekter, S. tid. 2466-2467 
(12.2 .92). 

10. Sp.spm. fra Grete Knudsen om når Hard
angerbruprosjektet vil bli fremmet for 
Stortinget, S. tid. 2627 (19.2.92). 

11. Sp.spm. fra Lisbeth Holand om Vegkonto
ret i Vestfold som har laget plan for å møte 
eventuelle aksjoner ved utbygging av E18 
i Nordre Vestfold, S.tid. 2628-2629 
(19.2.92). 

12. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om en alterna
tiv fastlandsforbindelse til Ryfylke via 
Frafjord, S .tid. 2713 (26.2.92). 

13. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om bevilgning 
til byggeprosjekt for Høgsfjordbruene AlS 
før saken har vært behandlet i Stortinget, 
S.tid. 2713-2714 (26.2.92). 

14. Sp.spm. fra Britt Barkestad om fremjing 
av proposisjon om førehandsbompengar 
for Trekantsambandet i vårsesjonen, S.tid. 
2714-2715 (26.2.92). 

15. Sp.spm. fra Petter Bjørheim om Vegkonto
ret i Rogaland som skylder Sola kommu
ne 35 mill. kroner, som kunne vært 
brukt til nytt sykehjem, S.tid. 2799 
(11.3.92). 

16. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om pålegg til 
vegvesenet i Oppland om salting av veger, 
og øking i rammene til vedlikehold på 
grunn av merutgifter, S .tid. 2799-2800 
(11.3.92). 

17. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om Vegkontoret i 
Buskerud som har betalt en saksbehand
lerstilling i Drammen kommune for å ar
beide med planer for utbygging av E76, 
S.tid. 3075-3076 (1.4.92). 

18. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om stenging 
av gamle E6 i Malvik kommune for gjen
nomkjøring for å øke bompengeinntekte
ne på nye E6, S .tid. 3083 (1.4.92). 

19. Sp.spm. fra Grete Knudsen, framsatt av 
Ranveig Frøiland om bompengefinansie
ringen av Salhusbrua, S. tid. 3193-3194 
(8.4.92). 

20. Sp.spm. fra Svein Alsaker om framlegging 
for Stortinget av vegprosjektet Kvisti bru i 
Hordaland, S. tid. 3194-3195 (8.4.92). 

21. Sp.spm. fra Ingvald Godal om når tidlega
re E 76 vil få attende status som europa
veg, S.tid. 3689 (20.5.92). 

22. Sp.spm. fra Ragnhild Setsaas om utsettel
se av parsellen Rotvoll-Bromstad på E6 og 
i stedet nedbetale gjeld for E6- øst i Trond
heim, S.tid. 3931-3932 (10.6.92). 

23. Sp.spm. fra Arne Skauge om proposisjon 
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om forhåndsinnkreving av bompenger til 
Hardangerbroen, S. tid. 3933 (10.6.92). 

24. Sp.spm. fra Inge Myrvoll, framsatt av 
Kjellbjørg Lunde om saksbehandlere ved 

vegkontoret i Hordaland som deltar i sty
remøter i selskapet Hardangerbrua AlS, 
S.tid. 3936 (10.6.92). 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1473-1517, 
1519-1542 (24.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1320 4320 Vegadministrasjon 
1323 4323 Drift av statens veger m.v. 
1325 Statens veganlegg 
13 27 Tilskudd til fylkesveganlegg 

2. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag m.v. for 1993. 
(Kap. 1325, riksveganlegg.) 
(Vedlegg: Utkast til vedtekter for Tele-mo
bil AS.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 1072, Bud
sjett-innst. S. 14, S.tid. 1473-1517, 1519-
1542 (24.11.92). 

Il. Alminnelige saker: 
l.Forhåndsinnkreving av bompenger til l. 

Hardangerbrua og 2. Trekantsambandet 
Sveio-Stord-Bømlo. (Forhåndsbompenger 
på ferjesambandene Bruravik-Brimnes og 
Sagvåg-Siggjarvåg, Skjersholmane-Vale
våg, Mosterhamn-Valevåg, Skjersholma
ne-Utbjoa og Langevåg-Buavåg.) 
St. prp. 9, ref. S.tid. 1072, Innst. S. 64, S.tid. 
2119-2136 (10.12.92). 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1992 for Ad
ministrasjon, Sivil luftfart, Vegformål, 
Jernbaneformål, Telekommunikasjonar 
og Statens teleforvaltning. (Disponering 
av overskudd etter bompengeinnkreving 
for Vallaviktunnelen.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 1186, Innst. S. 67, 
S.tid. 2136-2138 (10.12.92). 

3. Kvisti bru. 
St.prp. 37, ref. S.tid. 2379, Innst. S. 110, 
S.tid. 3157-3173 (30.3.93). 
(l forslag fra FrP og SV om tilbakesending 
til Regjeringen - ikke bifalt.) 

4. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1993 for Ad
ministrasjon, Vegformål, Post og Tele
kommunikasjonar. (Forskottering av to 
rundkøyringar på E 18 i Kristiansand, for
skottering til Rv 49 Hodnaneset ferjekai 
med veg.) 

(Vedlegg: Bruk av naturgass i samferd
selssektoren i Norge.) 
St.prp. 51, ref. S.tid. 3048, Innst. S. 149, 
S.tid. 3844-3850 (18.5.93). 

5. Fastlandsforbindelse til Magerøya i Finn
mark. (Mellom Kåfjord og Honningsvåg i 
Nordkapp kommune.) 
St.prp. 47, ref. S.tid. 2970, Innst. S. 177, 
S.tid. 4031-4040 (28.5.93). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

6. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1993 under 
Samferdselsdepartementet. (Permanent 
drift av Telemarkskanalen, statsgaranti til 
riksvegferjer, gang- og sykkelveg langs rv 
165 Slemmestadvegen i Akershus, bom
pengefinansiering av fylkesveganlegget 
tunnel til Bjorøy i Hordaland.) 
St.prp. 80, ref. S.tid. 3892, Innst. S. 205, 
S.tid. 4224-4227 (7 .6.93). 

?.Norsk veg- og vegtrafikkplan 1994-97. 
St.meld. 32, ref. S.tid. 3295, Innst. S. 232, 
S.tid. 4626-4685 (16.6.93). 
(Komiteens forslag til vedtak om hjemmel 
for departementet til flytting av bomsta
sjoner.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Leiv Blakset om løyve til å se

tje opp skilt frå riksveg til mottaksanlegg 
for toalettavfall frå campingvogner, S.tid. 
534-535 (21.10.92). 

2. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om opp
rusting av naudtelefonar og kommunika
sjonslinjer i tunnelar, S.tid. 535 (21.10.92). 

3. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om bom
pengeselskap, mellom anna Krifast, kan 
ta full pris av eldre og funksjonshemma 
når billettreduksjonar i form av «honnør
billettar»» er heimla i lov og forskrifter, 
S.tid. 2095-2096 (9.12.92). 

4. Sp.spm. fra Jon Lilletun om avslag på fri
tak for bomavgift for funksjonshemmede i 
Kristiansand S, mens de i Oslo, Bergen og 
Trondheim er gitt fritak, S.tid. 2096-2098 
(9.12.92). 

5. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om avslag på 
oppsetting av veiskilt for markering av 
krigsminnesmerker langs Rv. 33, S.tid. 
2458-2459 (27.1.93). 

6. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om tverrsam
bandet over Oslofjorden og Vegdirektora-
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tet sitt framlegg om fjordbru, S.tid. 2460-
2461 (27 .1.93). 

7. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om vurde
ring av de lønnsomhetsberegninger som 
ligger til grunn for anbud i vegsektoren i 
Vegvesenets regi, S.tid. 2465-2466 (27.1 .93). 

8. Sp.spm. fra Ingvald Godal om tidlegare 
E76 kan få attende sin europavegstatus, 
S.tid. 2573 (3.2.93). 

9. Sp.spm. fra Odd Holten om hovedfartsåre
status forE 18 mellom Oslo og Stockholm og 
planene for E18 gjennom Østfold, S.tid. 
2573-2574 (3.2.93). 

10. Sp.spm. fra Reidar Johansen om initiativ 
overfor russiske myndigheter for å få utvi
det åpningstiden for veien mellom Kirke
nes og Murmansk, S.tid. 2770-2771 
(17 .2.93). 

11. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om hvorfor 
Stortinget ikke fikk opplysninger om For
svarets mulige flyttekostnader pga. den 
vedtatte stamvegen Oslo-Bergen da stam
vegsaken ble behandlet, S.tid. 2772 
(17.2.93). 

12. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om bruk av 
statlig reguleringsplan for E6 og E18 gjen
nom Østfold pga. uenighet om trasevalg, 
S.tid. 2893 (24.2.93). 

13. Sp.spm. fra Erna Solberg, framsatt av Nils 
O. Gol ten om å foreta mindre forbedringer 
på Rv 50 Hol-Aurland, for å øke vinterre
gulariteten mellom Bergen og Østlandet, 
S .tid. 2895-2896 (24.2.93). 

14. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om årsaker 
og ansvarsforhold mht. korrosjonsskader 
på en rekke betongbruer i landet, S .tid. 
2929-2930 (10.3 .93). 

15. Sp.spm. fra Odd Holten om å få valgt bru
alternativ over Svinesund for å unngå for
sinkelser i utbyggingen av E6 mellom Svi-

50 

nesund og Uddevalla, S .tid. 2955-2956 
(17 .3.93). 

16. Sp.spm. fra Terje Nyberget, framsatt av 
Per Risvik om å bedre standarden på fyl
kes- og riksveinettet i Troms, S.tid. 3182 
(31.3.93). 

17. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om hvorfor 
anleggsbransjen ikke får konkurrere i 
åpen anbudsrunde om tunnelarbeidene 
på Rv 30 i Haltdalen i Sør-Trøndelag, S. 
tid. 3182-3183 (31.3.93). 

18. Sp.spm. fra Per Aunet om planleggingen 
av videre utbygging av Rv 11 gjennom 
Drammen i tråd med bystyrets miljøstra
tegi for kommunens transportpolitikk, 
S.tid. 3183-3184 (31.3.93). 

19. Sp.spm. fra Odd Holten om å få 10 tonns 
akseltrykk på hele Rv 40, Geilo-Larvik, 
S.tid. 3184-3185 (31.3 .93). 

20. Sp.spm. fra Per Risvik om manglende til
bud om midlertidig flytting ved omlegging 
av Rv 80 i Tørresvik ved Fauske pga. rasfa
re, S.tid. 3528 (5 .5.93). 

21. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om Vegdi
rektoratets kontrakt om elektroarbeidet på 
Vassum-tunnelen i As kommune med et 
firma som ikke oppfyller statens bestem
melser om antikontraktørklausulen, S .tid. 
3722-3723 (12 .5.93). 

22. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om finansie
ring av ekstrakostnader med vei- og kol
lektivtrafikken ved nytt rikshospital på 
Gaustad, S.tid. 3741 (12.5 .93). 

23. Sp.spm. fra Odd Holten om sluttbehand
ling av bomstasjonens plassering på Hva
lerveien, S.tid. 3986-3987 (26.5.93). 

24. Sp.spm. fra Inge Myrvoll, framsatt av Kol
bjørn Nesjan om bompengetakstene for 
Helgelandsbrua, S .tid. 3987-3988 (26 .5.93). 
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VERFTSINDUSTRI 

Omfatter bl.a.: Byggelånsgarantiordninger, fiskebåtfinansiering, skipsfinansiering, skipsverft. 
Se også: INDUSTRI 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid.· 822-845 
(27 .11.89). 
Budsjett-kap.: 

3191 Garantiordninger under Utenriks
departementet 

1634 Støtte ved skipsfinansiering 
1636 Rentestøtte ved fiskebdtfinansie

ring 

11. Alminnelige saker: 
l. Reduksjon av støtten til skipsbyggingsin

dustrien. 
St.prp. 62, ref. S.tid. 2396, lnnst. S. 109, 
S.tid. 2642- 2659 (20.3.90). 
(l forslag, identisk med Regjeringens 
framlegg, ble ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om at utan

landske firma får gje anbud på stålkon
struksjonar til Askøybrua, S.tid. 283 
(1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Aud Blattmann om kontrakt
stildeling for bygging av mineryddings
fartøyer, S.tid. 318-319 (8.11.89). 

3. Sp.spm. fra Kjell Opseth om Brødrene Aa 
sin opphavsrett ved tildeling av kontrakt 
til Båtservice/Kværner for bygging av mi
neryddingsfartøy, S. tid. 357-358 (15.11.89). 

4. Sp.spm. fra Gunnar Berge om endring av 
de høye kystgebyrene for skip og borerig
ger, slik at oppdrag kan gå til norske verk
steder, S.tid. 2527-2528 (7.3.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1244-1271 
(4.12.90). 
Budsjett-kap.: 

3125 Garantiordninger under Utenriks
departementet 

1634 Støtte ved skipsfinansiering 
4635 Prvvisjon for statsgaranti 

1636 Rentestøtte ved fiskebdtfinansie
ring 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endring i statsbudsjettet for 1990 under 

kap. 21 Statsrådet, kap. 1616 Andre utgif
ter til skatte- og avgiftsinnkreving, kap. 

1634 Støtte til skipsfinansiering og kap. 
1636 Rentestøtte ved fiskebåtfinansiering. 
St.prp. 21, ref. S.tid. 770, lnnst. S. 72, S .tid. 
1901 (19.12.90). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om å si

kra at norske verft får oppdraga med for
nyinga av to skip i hurtigruteflåten, S.tid. 
2079-2080 (16.1.91). 

2. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg, framsatt 
av Kjellbjørg Lunde om sikring av syssel
settingen i verkstedindustrien etter oppgi
velse av krav i EØS-forhandlingene om va
rige unntak for offshoreindustrien, S. tid. 
2488-2489 (20.2.91). 
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1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Utenriksdepartementet og 
Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S . 6, S.tid. 1021-1036 
(22.11.91). 
Budsjett-kap.: 

125 3125 Garantiordninger under Utenriks
departementet 

1634 Støtte ved skipskontrakter 
4635 Provisjon for statsgaranti for lån 

1636 Støtte ved kontrakter om innen
landske leveringer av fiskebåter 

2. Endringer under enkelte kapitler under 
Finans- og tolldepartementet i statsbud
sjettet for 1992. (Kap. 1634 Støtte ved 
skipskontrakter; kap. 1636 Støtte ved kon
trakter om innenlandske leveringer av fis
kebåter.) 
St.prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 6. Tillegg l, S.tid. 1766 
(6.12.91). 
(Jf. sak 1.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger på statsbud

sjettet for 1991 under Finans- og tolldepar
tementet. (Kap. 1634 Støtte ved skipsfinan
siering; kap. 1636 Støtte ved fiskebåtfinan
siering.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 845, Innst. S. 47, S.tid. 
1770- 1771 (6.12.91). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om statli

ge økonomiske garantier for skipsbyg
gingskontrakter, blant annet med Sovjet
unionen, S.tid. 44-45 (9.10.91). 

2. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om opp
rettholding av skipsbyggingen ved Kald
nes Industri AlS, S.tid. 3191-3192 (8.4.92). 

3. Sp.spm. fra Marit Rotnes om hvordan 
norsk skipsbyggingsindustri kan møte 
konkurransen fra andre land med gode fi
nansieringsordninger, S.tid. 3696-3697 
(20.5.92). 

4. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om et fler
brukskonsept for oljevernkatamaran/rute
gående hurtigbåt utviklet ved Rogaland 
Trafikkselskap A/S og Båtservice Indu
strier A/S, S. tid. 3833-3834 (3.6.92). 

1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1187-1206 
(17.11.92). 
Budsjett-kap.: 

125 3125 Garantiordninger under Utenriks
departementet 

1634 Støtte ved skipskontrakter 
4635 Provisjon for statsgaranti for lån 

1636 Støtte ved kontrakter om innen-
landske leveringer av fiskebåter 

(Jf. STATSBUDSJETTET I, 32.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger på statsbud

sjettet for 1992 under Finans- og tolldepar
tementet. (Kap. 1634 Støtte ved skipskon
trakter, kap. 4635 Provisjon for statsgaran
ti for lån.) 

St.prp. 19, ref. S.tid. 1185, Innst. S. 40, 
S.tid. 1719-1720 (27.11.92). 

DI. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Aud-Inger Aure om bedre 

rammevilkår for skipsbyggingsindustri
en, slik at nye arbeidsplasser kan skapes, 
S.tid. 690-691 (28.10.92). 

2. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om mulig
het for Tangen Verft og andre skipsbygge
rier til å nytte finansieringsordninger 
som eksisterer i andre land, S.tid. 1568-
1570 (25.11.92). 

3. Sp.spm. fra Erik Solheim om å framskyn
de bygging av ferjer for å avhjelpe den 
vanskelige situasjonen i verftsindustrien, 
bl.a. ved Trønderverftet A/S i Malvik, S. 
tid. 3054-3055 (24.3.93). 
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VETERINÆRVESEN 

Omfatter bl.a.: Dyrevernloven, husdyrsykdommer, Norges veterinærhøgskole, slakterier Statens 
karantenestasjon, veterinærloven. ' 
Se også: HUSDYRBRUK, LANDBRUK, REINDRIFT 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 654-696 
(21.11.89). 
Budsjett-kap.: 
1107 Fylkesveterinærer og distriktsvete-

1111 4111 
1112 

1113 4113 
1126 4126 
1137 4137 

ri nærer 
Veterinærinstituttet 
Veterinære laboratorium 
Statens karantenestasjon 
Norges veterinærhøgskole 
Statens veterinære forsøksgdrd for 
smdfe 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Per Aunet og Inger Dag Steen 

om dyrevern. 
Dok. 8:34, ref. S.tid. 2637, Innst. S. 140, 
S.tid. 3300- 3303 (27 .4.90) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per Aunet om en søknad om å 

dekke saksomkostningene for Norges Dy
rebeskyttelsesforbund i den såkalte «bur
hønssaken», S.tid. 288-289 (1.11.89). 

2. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om medvirk
ning til at det blir opprettet fjørfeslakteri i 
Troms, S.tid. 2210-2211 (31.1.90). 

3. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om varemer-

king av kosmetiske produkter som er testet 
på dyr, S.tid. 2511 (7.3.90). 

4. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om tiltak for å 
forebygge dyremishandlingssaker, S.tid. 
2939-2940 (4.4.90). 

5. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om distrikts
veterinæren for Drangedal og Kragerø 
som har bopel i Kragerø, i strid med forut
setningene som tilsier Drangedal, S.tid. 
3406 (9.5.90). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Per Aunet og Inger Dag Steen 

om endring i enkelte paragrafer i dyre
vernloven. 
Dok. 8:35, ref. O.tid. 96, Innst. O. 30, O.tid. 
128-130 (27 .4.90), Besl. O. 34, L. tid. 16 
(8.5.90). Lov av 18. mai 1990. 
(l forslag ikke bifalt. Komiteens innstil
ling om endr. i§ 23om dyrevernsnemnde
nes sammensetning bifalt.) 

2. Midlertidig lov om tiltak mot sjukdom hos 
akvatiske organismer. 
(Vedlegg: (I Lagtinget refereres svarbrev 
av 30. mai fra justisministeren på spørsmål 
fra komiteen om riktigheten av å innføre 
lovregler i denne lov når en har tilsvarende 
regler i annet lovverk.)) 
Ot.prp. 57, ref. O. tid. 141, Innst. O. 45, O. tid. 
249-254 (29.5.90), Besl. O. 56, L.tid. 24 
(5.6.90). Lov av 22. juni 1990. 
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1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1101-1144 
(3.12.90). 
Budsjett-kap.: 
11 07 Fylkesveterinærer og distriktsvete

rinærer 
1111 4111 Statens veterinære laboratorietje

nester 
1113 4113 Statens karantenestasjon 
1126 4126 Veterinærutdanning 

n. Alminnelige saker: 
l. Interp. frå Laila Kaland om det tredelte 

forvaltningsansvaret for villaks, oppdrett
snæringa og fiskesjukdomar. 
S.tid. 32-48 (9.10.90). 

2. Svar på private forslag fra Stortinget og 
Odelstinget til Regjeringen 1989-90. (For
slag nr. 8 om endringer i dyrevernloven). 
St.meld. 17, ref. S.tid. 171, Innst. S. 47, 
S.tid. 1812-1817 (17 .12.90). 
(Forslaget ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Oscar D . Hillgaar pva. FrP 
oversendt fra Odelstinget 3. juni 1991: 
«Stortinget ber Regjeringen utarbeide og 

fremme forslag om hold og avl av hund.>) 
S.tid. 4075 (13.6.91). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. IV, sak 1.) 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Britt Harkestad om intensive

ring av kampen mot furunkulose og andre 
fiskesjukdomar, S.tid. 83-84 (10.10.90). 

2. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om tiltak 
for å hindre utbredelse av farlige kamph
under i Norge, S.tid. 212-213 (17.10.90). 

3. Sp.spm. fra Per Aunet om forskrifter om 
bygging og drift av slakteri og tilvirk
ningsanlegg for ferskvannsfisk, S. tid. 
2220 (6.2.91). 

IV. Lovsaker: 
L Midlertidig lov om forbud mot innførsel, 

hold og avl av farlige hunder. 
Ot.prp. 45, ref. O.tid. 406, Innst. O. 63, O.tid. 
471-482 (3.6.91), Besl. O. 61, L.tid. 25-26 
(13.6.91). Lov av 4. juli 1991. 
(l forslag fra FrP framsatt i Odelstinget og 
Lagtinget - ikke bifalt. l forslag sendt 
Stortinget, hvor det ikke ble bifalt - se Il, 
sak 3.) 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 791-842 
(18.11.91). 
Budsjett-kap.: 
1107 Statens veterinære felttjeneste 
1111 4111 Statens veterinære laboratorietje-

nester 
1113 4113 Statens karantenestasjon 
1126 4126 Norges veterinærhøgskole 
1127 4127 Veterinærmedisinsk senter i Trom-

sø 
(l forslag fra Inger Dag Steen pva. SV, KrF 
og Sp sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

m. Spørsmål: 
L Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om of

fentlige midler til nybygg for Hedmark og 
Oppland Slakterier, som har ført til ned
leggelser i andre kommuner, S .tid. 324-325 
(23.10.91). 

2. Sp.spm. fra Jens Marcussen om innføring 
av kjemiske testmetoder for helsekontroll 
etter inngått skjell-avtale mellom Norge og 
Frankrike, S.tid. 1807-1808 (11.12.91). 

3. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om innskjer
ping av regelen for innenlands frakt av 
storfe, som nå kan fraktes opptill8 timer 
uten vann og for, S.tid. 3080-3081 (L4.92). 

4. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om 
lovendring slik at distriktsveterinærene 
skal være representert i de lokale dyre
vernsnemndene, S.tid. 3183-3184 (8.4.92). 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1132-1167 
(16.11.92). 
Budsjett-kap.: 
1107 4107 Statens veterinære felttjeneste 
1111 4111 Statens veterinære laboratorietje-

nester 
1126 4126 Norges veterinærhøgskole 
1127 4127 Veterinærmedisinsk senter i Trom

sø 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1993 til Sta

tens naturskadefond, Avlingsskade/ondet 
m.m. (Kap. 1120 Praktikantordningen, 
kap. 1140 Tilskot til investeringstiltak, 
kap. 1148 Statens naturskadefond- skader 
etter uvær i Nord-Norge, kap. 1150, tilskot 
til avlingsskadefondet- tørkeskader, kap. 
4111, overføring fra VESO.) 
St.prp. 46, ref. S.tid. 3048, Innst. S. 113, 
S.tid. 3260 (1.4.93). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Simonsen om stans av inn

slag i TV- program med henvisning til dy
revernlovens forbud mot bruk av dyr i un
derholdningsøyemed, S.tid. 540-541 
(21.10.92). 

2. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om 
Miljøverndepartementets avslag på søk
nad om import av bison til landbruksba
sert kjøttproduksjon, S.tid. 3982-3983 
(26.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om husdyravl og lov om endringer i 

visse andre lover på Landbruksdeparte
mentets område som følge av EØS- avta
le.n. (Endr. i lov om veterinærer- godkjen
rung av utenlandsk veterinærmedisinsk 
eksamen; strengere EØS- regelverk for 
slakterier.) 
(Vedlegg til innst.: l. Spørsmål fra land
brukskomiteen med departementets svar 
av 19.10. og 27.10.92. 2. Brev av 29.10.92 fra 
Landbruksdepartementet, statsråden til 
Stortingets presidentskap vedr. tilleggsga
rantier for handel med levende dyr.) 
Ot.prp. 75 (1991-92), ref. O.tid. 566 (1991-
92), Innst. O. 20, O.tid. 157-164 (16.11.92), 
Besl. O. 22, 23, L. tid. 8 (23.11.92). Lov av 4. 
desember 1992. 

2. Endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 
om dyrevern. (Utstilling av halekuperte 
hunder på visse vilkår, opphevelse av for
budet mot kastrering av katter.) 
Ot.prp. 73, ref. O. tid. 578, Innst. O. 87, O. tid. 
767-768 (27.5.93), Besl. O. 117, L.tid. 71 
(3.6.93). Lov av 11. juni 1993. 
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VIDEREGÅENDE SKOLER 

Omfatter bl.a.: Allmene studieretninger, fagopplæring, forsøksgymnas, håndverksutdanning, 
sjømannsskoler, yrkesfaglige studieretninger. 
Se også: LÆREMIDLER, LÆRERE, PRIVATSKOLER, SPESIALSKOLER, UTDANNING, 
VOKSENOPPLÆRING 

1989-90 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7 .12.89). 
Budsjett-kap.: 
240 Rammetilskudd til videregdende 

opplæring 
241 Tilskudd til videregdende opplæ

ring utenfor sektortilskuddet 
242 3242 Statens videregdende skoler 
243 3243 Statens videregdende skoler for 

spesialundervisning 
245 3245 Rddetforvideregdendeopplæring 
248 3248 Videregående opplæring i land

bruksfag og naturbruk 
249 Andre formål i den videregående 

skolen 
265 Samisk utdanningsrdd og statens 

samiske videregdende skoler 
(2 forslag fra Siri Frost Sterri, henholdsvis 
pva. H, KrF og Sp, og pva. H, FrP, KrF og 
Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning for 1989 til ekstra elev

plasser i videregående skole og styrking av 
lærlingordningen. 
St.prp. 6, ref. S.tid. 72, Innst. S. 32, S.tid. 
995-996 (29.11.89). 

2. Endringer i bevilgningen for visse kapitler 
under Kirke- og undervisningsdeparte
mentet for budsjetterminen 1989. 
(Tilleggsbev. under kap. 241, tilskudd til 
fengselsundervisning.) 
St.prp. 47, ref. S.tid. 1364, Innst. S. 60, 
S.tid. 1683 (14.12.89). 

3. Statens dykkerskole. Flytting til nye loka
ler i Skålevik i Bergen kommune. Nærme
re vilkår for avhendelse av anlegget til det 

tidligere Statens treningssenter for skips
manøvrering. 
St. prp. 59, ref. S.tid. 2396, Innst. S. 147, 
S.tid. 3391- 3395 (8.5.90). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

4. lnterp. fra Ranveig Frøiland omfiskeriop
plæring for førarar av fiskebåtar. 
S.tid. 3452-3460 (14.5.90). 
(l forslag fra Ranveig Frøiland sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT!.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om omgjøring 

av beslutning om at eksamen i videregåen
de skole skal holdes i april, S. tid. 329-330 
(8.11.89). 

2. Sp.spm. fra Thea Koritzinsky om nedskjæ
ring av klasser i Oslo og retten til ekstraor
dinære statsmidler til videregående skole, 
S.tid. 330-331 (8.11.89). 

3. Sp.spm. fra Eli Arnstad om hvordan 15 % 
regelen om fravær i fag i videregående 
skole fungerer i forhold til ungdom som er 
aktive i frivillig organisasjonsarbeid, S. 
tid. 354-355 (15.11.89). 

4. Sp.spm. fra Gunnar Prestegård om under
visning i kristen etikk som holdningsska
pende virkemiddel mot spredning av 
AIDS, S.tid. 355-356 (15.11.89). 

5. Sp.spm. fra Marit Nybakk om reduksjon i 
tilbudet om teknisk fagutdanning i Oslo 
og konsekvenser for rekruttering av ar
beidskraft til industrien, S.tid. 1645- 1646 
(13.12.89). 

6. Sp.spm. fra Eirin Faldet om refusjon til 
fylkene for utgifter til skoleskyss, S.tid. 
1646-1647 (13.12.89). 

7. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om infor
masjonsavisen «Ting skjer» som hjelpe
middel i skolen i kampen mot HIV/AIDS
trusselen, S.tid. 1648-1649 (13.12.89). 
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8. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om søknad 
fra Stovner videregående skole om å starte 
en 2-årig naturfaglinje, S. tid. 2321-2322 
(7.2.90). 

9. Sp.spm. fra Karin Lian om nye vurderin
ger av lokalisering av brannskolen, S . tid. 
2324 (7.2.90). 

10. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om flere ar
beidsmarkedsmidler kan utnyttes til å gi 
fagkompetanse i samarbeid med det vide
regående skoleverk, S.tid. 2394-2395 
(14.2.90). 

11. Sp.spm. fra Marit Nybakk om opplærings
tiltak ved rehabiliteringskollektivene for 
stoffmisbrukere, S .tid. 2594-2595 (14.3.90). 

12. Sp.spm. fra Karita Bekkemellem, framsatt 
av Olav Akselsen om initiativ overfor fyl
keskommunene for å forbedre forsikrings
ordningene for elever i videregående skole, 
S.tid. 2687 (21.3.90). 

13. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om nedleg
ging av Voksengymnaset Sinsen, og å hin
dre at voksenopplæringstilbudet i Oslo 
blir forverret, S.tid. 2781- 2782 (28.3.90). 

14. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om å sørge 
for at statens andel av kostnader til utstyr 
til elektrofag ved de videregående skolene 
vil dekke de reelle behovene, S.tid. 2782 
(28.3.90). 

15. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om økono
miske rammer for kjøp av nytt utstyr ved 
omlegging til videregående kurs ved yr
kesfaglige studieretninger, S.tid. 2782-
2783 (28.3.90). 

16. Sp.spm. fra Ingeborg B-:Jtnen, framsatt av 
Ranveig Frøiland om når fylkeskommu
nene vil få beskjed om midler til igangset
ting av ekstraklasser i videregående skole, 
s. tid. 3331-3332 (2.5.90). 

17. Sp.spm. fra Gunhild Øyangen om opplæ
ringstilbud for skogsdrift i bratt terreng i 
Selbu kan få vilkår som en landslinje, 
S.tid. 3555-3556 (16.5.90). 

18. Sp.spm. fra Ashild Hauan om regler for 
tildeling av statstilskudd til fylkene i for
bindelse med ny fagplan for grunnkurs 
elektro, S.tid. 3611-3612 (23.5.90). 

19. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om ny eier
struktur for Statens skole for sikkerhets
opplæring, S.tid. 3709-3710 (30.5.90). 

20. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om arbeidet 
med ny struktur i utdanningen for de jen
te dominerte omsorgsyrkene, og konse
kvenser for hjelpepleierutdannelsen, 
S.tid. 3941 (6.6.90). 

21. Sp.spm. fra Kari Helliesen om planer for 
utdanningen av fotterapeuter, S.tid. 3942-
3944 (6.6.90). 

1990-91 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utdannings- og forsk
ningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1699-1796 
(13.12.90). 
Budsjett-kap.: 

204 3204 Rddet for videregdende opplæring 
230 Sektortilskudd til fylkeskommunal 

videregdende opplæring 
231 Tilskudd til videregdende opplæ

ring utenfor sektortilskuddet 
232 3232 Statens videregdende skoler 
233 3233 Statens videregdende skoler for 

spesialundervisning 
235 3235 Videregdende opplæring i land

bruksfag og naturbruk 
239 3239 Andre formdl i den videregdende 

skolen 
242 3242 Statens samiske videregdende sko

ler 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgningen for visse kapit

ler under Utdannings- og forskningsde
partementet for budsjetterminen 1990. 

(Kap. 231 Tilskudd til videregående opp
læring utenfor sektortilskuddet -landslin
jer.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 1191, Innst. S. 65, 
S.tid. 1902 (19.12.90). 

2. Interp. fra Theo Koritzinsky om læreboksi
tuasjonen i skolen. 
S.tid. 2987-3000 (16.4.91). 
(2 forslag fra Theo Koritzinsky og Wenche 
Lyngholm pva. SV, sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT l.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Grete Knudsen om bedring av 

tidsfristene ved etablering av ekstraklas
ser i videregående skole kommende skole
år, S.tid. 2218 (6.2.91). 

2. Sp.spm. fra Reidar Sandal om løyve for 
Sogn og Fjordane fylkeskommune til å 
drive ei forsøksordning med tilsetjing i vi
daregåande skular, S.tid. 2573-2574 
(6.3.91). 

3. Sp.spm. fra Inger Pedersen om årsaken til 
at Nordland fylke ikke er representert i ut
valget som skal vurdere utdanning av 
brannpersonell, S.tid. 2778-2779 (20.3.91). 
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4. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om dårlig 
samsvar i tidspunkt for utlevering av vit
nemål i videregående skole og søknads
frist til høyere utdanning, S.tid. 2905-2906 
(10.4.91). 

5. Sp.spm. fra mt Guttormsen om å gjøre ar
beidsmiljølovens § 12 reell for ansatte i 
skolen, etter at en lærer i Trondheim ble 
slått av en elev, S.tid. 3065 (17.4.91). 

6. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om styrking 
av miljøkunnskap i skolen, S.tid. 3067-
3068 (17 .4.91). 

7. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om oppret
ting av en tredjeklasse i videregående sko
le ved den norske skolen på Gran Canaria, 
S.tid. 3102-3103 (24.4.91). 

8. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om sikring 
av framtidig drift av Sogn Jord- og Hage
bruksskule som Norges eneste økologiske 
landbruksskole, S.tid. 3462-3463 (29.5.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 13. juni 1969 nr. 24 om 

grunnskolen og i lov 21. juni 1974 nr. 55 om 
videregående opplæring. (Finansiering og 
ansvar for undervisning av elever ved sosi
ale og medisinske institusjoner; klassede
lingstallet og elevtimetallet i grunnskolen; 
tilsyn med spesialundervisning; lovtek
nisk opprydding og forenkling i lov om vi
deregående opplæring; kjønnsnøytrale 
benevnelser.) 
Ot.prp. 54, ref. O.tid. 407, Innst. O. 65, O. tid. 
467-471 (3.6.91), Besl. O. 60, L.tid. 25 
(13.6.91). Lov av 20. juli 1991. 
{l forslag fra SV, KrF og Sp framsatt 
Odelsting og Lagting- ikke bifalt.) 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 12, S .tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
Budsjett-kap.: 
230 Sektortilskudd til fylkeskommunal 

videregdende opplæring 
231 Tilskudd til videregdende opplæ

ring utenfor sektortilskuddet 
232 3232 Statens videregdende skoler 
235 3235 Statens skoler i landbruksfag og 

naturbruk 
238 3238 Utviklingsarbeid og etterutdan

ning for lærere i videregdende 
opplæring 

239 3239 Andre formell i den videregdende 
skolen 

242 3242 Statens samiske videregdende sko
ler 

11. Alminnelige saker: 
l. Endring av bevilgningene på diverse ka

pittel for budsjetterminen 1991 under Kir
ke, utdannings- og forskningsdepartemen
tets ansvarsområde. (Kap. 231 Tilskudd til 
videregående opplæring utenfor sektortil
skuddet, ekstratilskudd til økt elevtall; 
kap. 239 Andre formål i den videregående 
skole.) 

St.prp. 35, ref. S.tid. 1183, lnnst. S. 54, 
S.tid. 1853- 1854 (13.12.91) . 

2. Kunnskap og kyndighet. Om visse sider 
ved videregående opplæring. (Lovfestet 
rett til treårig videregående opplæring for 
ungdom mellom 16 og 19 år, Reform 94; 
fag under lov om fagopplæring; reduksjon 
av antall grunnkurs; studiekompetanse; 
pedagogiske og økonomiske konsekven
ser.) 
St.meld. 33, ref. S.tid. 2876, lnnst. S. 200, 
S .tid. 4086- 4125 (16.6.92). . 
(10 forslag, hvorav 2 ikke bifalt. 8 forslag 
sendt Regjeringen, henholdsvis 5 fra Siri 
Frost Sterri pva. H og FrP, l fra Siri Frost 
Sterri pva. H og 2 fra Theo Koritzinsky 
pva. SV - se REGJERINGEN OVER
SENDTI.) 
(Jf. IV, l for 1992-93.) 

3. Forslag fra Theo Koritzinsky, Trond Jens
rud, Leiv Blakset og Jon Lilletun om 
egenandeler for skoleskyss i videregående 
skole. (Endr. i velferdsloven slik at fylkes
kommuner ikke gis anledning til å innføre 
egenandeler for skoleskyss.) 
Dok. 8:38, ref. S.tid. 3734, Innst. S. 210, 
S.tid. 4125- 4127 (16.6 .92) og vedtatt. 

4. Tilleggsbevilgning for 1992. Utbygging av 
Norges brannskole. 
St.prp. 107, ref. S .tid. 3825, lnnst. S. 211, 
S.tid. 4127- 4129 (16 .6.92). 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om fra

værsføring etter filmfremvisning under 
«Operasjon Dagsverk" ved Gimle skole i 
Kristiansand, S.tid. 375-376 (30.10.91). 

2. Sp.spm. fra Marie Lovise Widnes om ei 
kvinne med cerebral parese som er nekta 
godkjenning som hjelpepleiar etter full
førd utdanning, S.tid. 956-957 (20.11.91). 

3. Sp.spm. fra Grete Knudsen om uttalelse 
fra utdanningshold i Akershus om at sva
ke elever bør gå opp som privatister for at 
skolen kan fremstå med lavere strykpro
sent, S.tid. 1963 (18.12.91). 

4. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om nedleg
ging av Statens gartner- og blomsterdeko
ratørskole på Vea, S.tid. 1966-1968 
(18.12.91). 
(Jf. Ill, sak 15.) 

5. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om bevilgnin
ger til igangsetting av Brannskolen i Tjeld
sund kommune, S.tid. 2090-2091 (8.1.92). 

6. Sp.spm. fra Syver Berge, framsatt av Marit 
Tingelstad om fortgang i arbeidet med 
struktur, fagplanar og studiekompetanse 
for helse- og miljøfag og estetiske fag, S.tid. 
2091-2092 (8.1.92). 

7. Sp.spm. fra Leiv Blakset om framlegg til 
ny fagplan i matematikk lMA for første 
året i studieretning for allmenne fag, S .tid. 
2146-2147 (15.1.92). 

8. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om Ullern 
videregående skoles sortering av elever et-

ter prestasjoner og motivasjon, S.tid. 2176-
2177 (22.1.92). 

9. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om oppføl
ging av Meland- utvalgets innstilling om 
foreldre-innflytelse i skolen, S. tid. 2177-
2178 (22.1.92). 

10. Sp.spm. fra Jan Erik Fåne om krav til en 
erfaren husmor om å lære brødbaking på 
skole for å få gå opp til eksamen i helse- og 
miljøfag, S.tid. 2479-2480 (12.2 .92). 

11. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om flinke ele
vers muligheter i videregående skole, 
S.tid. 2953-2954 (25.3.92). 

12. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
oppretting av Romteknologi VK 111 som 
tilbud ved Andøy videregående skole, 
S .tid. 3368-3369 (29.4.92). 

13. Sp.spm. fra Jan Petersen, framsatt av Jan 
Tore Sanner om retningslinjer for håndte
ring av EF -debatten i skolen, og vektleg
ging av EF i de ulike fagene, S.tid. 
3550-3551 (13.5.92). 

14. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om flytting 
og undervisningsstart for Norges brann
skole i Tjeldsund, S. tid. 3551-3552 
(13.5.92). 

15. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om søk
nad fra Statens gartner- og blomsterdeko
ratørskole, Vea, om oppstarting av fagkurs 
for blomsterdekoratører, S.tid. 3941 
(10.6.92). 
(Jf. Ill, sak 4.) 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1842-1932 
(3.12.92). 
Budsjett-kap.: 
230 Sektortilskudd til fylkeskommunal 

videregdende opplæring 
231 Tilskudd til videregdende opplæ

ring utenfor sektortilskuddet 
232 3232 Statens videregdende skoler 
235 3235 Statens skoler i landbruksfag og 

naturbruk 
238 3238 Utviklingsarbeid og etterutdan

ning for lærere i videregdende 
opplæring 

239 3239 Andre formdl i den videregdende 
skolen 

242 3242 Statens samiske videregdende sko
ler 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1992 un

der kapitler administrert av Kirke-, utdan
nings- og forskningsdepartementet. (Kap. 
242 Statens samiske videregående skoler.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 1072, Innst. S. 72, 
S.tid. 2194-2197 (14.12.92). 

2.Norges brannskole. Tilleggsbevilgning til 
flytting m.v. av skolen. Overtakelse av 
Nordnorsk opplæringssenter for oljeperso
nell. 
St.prp. 42, ref. S.tid. 2951, Innst. S. 125, 
S .tid. 3265-3266 (19.4.93). 

3. Troms fylkeskomune sender uttalelse da
tert 6. april1993 om Reform'94. 
Ref. S .tid. 3400 (26.4.93}, og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt kirke- og undervisningskomiteen 
til orientering i samsvar med President
skapets beslutning 29.4.93.} 

4. Endring av visse bevilgninger under Kir
ke-, utdannings- og forskingsdepartemen-
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tets budsjett. (Kap. 243 Kompetansesentra 
for spesialundervisning og kpa. 232, Sta
tens fagskole for fiskeindustri - overføring 
til Finnmark fylkeskommune.) 
St.prp. 50, ref. S .tid. 2970, Innst. S. 151, 
S.tid. 3850-3851 (14.5.93). 

5. Forslag fra Tore A. Liltved, Siri Frost Ster
ri og Petter Thomassen om endring av for
skrift om karakterer, eksamen og vitnemål 
i den videregående skolen. (Forslag om å 
henlegge forskriftsendring vedr. begrens
ning av delfagseksamen som privatist og 
utforming av vitnemål.) 
Dok. 8:20, ref. S .tid. 3173, Innst. S. 170, 
S.tid. 4012-4014, 4025 (27.5.93) og enstem
mig bifalt. 

6. Forslag fra Edvard Grimstad og Leiv Blak
set om endringer i forskrift om opptak til 
regionale høgskoler. (Tilleggspoeng for 
elever i studieretning for handels- og kon
torfag på lik linje med allmennfaglig stu
dieretning.) 
Dok. 8:17, ref. S.tid. 2741, Innst. S. 175, 
S.tid. 4014-4025 (27 .5.93). 
(Forslaget, som gjøres gjeldende fra og 
med opptaket til studieåret 1993-94, en
stemmig bifalt.) 

7. Endringer på statsbudsjettet for 1993 un
der kapitler administrert av Kirke-, utdan
nings- og forskningsdepartementet. (Om
disponeringer for styrking av utviklings
arbeid og etterutdanning for lærere og 
mulighet for alle fylkeskommuner til å 
starte oppfølgingstjeneste i 1993 -Reform 
94.) 
St.prp. 73, ref. S.tid. 3515, Innst. S . 180, 
S.tid. 4025-4026 (27 .5.93). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hallgrim Berg, framsatt av 

Ingrid I. Willoch om namneframlegg til 
grunnkursopplegget i reiseliv, S.tid. 700 
(28.10.92). 

2. Sp.spm. fra Finn Thoresen om innføring i 
den evangelisk-lutherske religion for skole
barn fra innvandrermiljøer, S.tid. 1249 
(18.11.92). 

3. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om innfø
ring av tilleggspoeng for valgfag ved opp
tak til videregående skole, S. tid. 1250 
(18 .11.92). 

4. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om initiativ 
overfor de fylker som ikke systematiserer 
og offentliggjør skolenes resultater, S.tid. 
1251-1252 (18.11.92). 

5. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om større 
grad av nivådifferensiering ifølge lære
plan for grunnskole og videregående opp
læring, S.tid. 1252-1254 (18.11.92). 

6. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om tillegg
spoeng for elever fra allmennfaglig studie
retning ved årets opptak til universiteter 
og høgskoler, S.tid. 2576-2577 (3.2.93). 

7. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å legge ge
nerell læreplan for grunnskolen og den vi
deregående opplæring fram for Stortin
get, S.tid. 2682-2683 (10.2.93). 

8. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om overføring 
av driften av navigasjonsfartøyet M!S 
«Sjøveien>> fra staten til Aust-Agder fylke, 
og sikring av det landsdekkende utdan
ningstilbudet fartøyet representerer, S.tid. 
2956 (17 .3.93). 

9. Sp.spm. fra Jon Lilletun om økonomiske 
følger av Reform 94, og høringsprosessen i 
forbindelse med reformen, S.tid. 3185-
3187 (31.3.93). 

10. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å pålegge 
videregående skoler å fylle ut vitnemål in
nen fristen 5. juli, som grunnlag for opp
tak ved universitet og høyskoler, S.tid. 
3530-3531 (5.5.93). 

11. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om problem 
som følgjer av at den nye arbeidsavtalen 
mellom staten og lærarorganisasjonane 
gjeld frå 1.1.94, midt i skuleåret, S.tid. 
3725-3726 (12 .5.93). 

12. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om kriterier 
ved vurdering av eksamensbesvarelser i 
norsk, S.tid. 3988-3989 (26.5.93). 

IV. Lovsaker: 
l. 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. (Oppfølging av behandling av 
St.meld. 33 for 1991-92, Reform 94, lovfes
ting av rett til treårig videregående opplæ
ring for ungdom fra 16-20 år, fylkeskom
munenes ansvar, oppfølgingstjeneste for 
ungdom som ikke er i opplæring eller ar
beid.) 
Ot.prp. 31, ref. O. tid. 316, Innst. O. 80, O.tid. 
602-641 (29.4.93), Besl. O. 93, L.tid. 58-59 
(4.5.93). Lov av 28. mai 1993. 
(12 forslag, hvorav l (endr. innst.) fra A, 
SV, KrF og Sp om bortvisning bifalt. l for
slag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 2 for 1991-92.) 
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VITENSKAP 

Omfatter bl.a.: Bioteknologi, Det norske meteorologiske institutt, forskning, Institutt for sosial
forskning, Instituttgruppa for samfunnsforskning (INAS), International Union of Geological 
Science (IUGS), Nansen/ondet, Norges almenvitenskapelige forskningsråd (NAVF), Norges Tek
nisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF), Norges Forskningsråd, Norsk Utenrikspolitis
ke Institutt (NUPI). 
Se også: HØGSKOLER, KULTUR, UNIVERSITET 

1989-90 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Næringsdepartementet og 
Olje- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S . 8, S.tid. 997-1074 
(30.11 .89). 
Budsjett-kap.: 
920 Norges teknisk-naturoitenskapeli

ge forskningsrdd 
922 Støtte til forskningsinstitutter og 

utviklingsprogrammer 
924 Romvirksomhet 
931 Statens veiledningskontor for opp

finnere 
945 International Union of Geological 

Science 
1822 Energiforskning 
1840 Forskning mv i tilknytning til pe

troleumsvirksomheten 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7.12.89). 
Budsjett-kap.: 
356 3356 Det norske meteorologiske institutt 
357 3357 Værskip i Nord-Atlanteren 
360 Tilskudd til forskningsrdd 
363 3363 Norsk utenrikspolitisk institutt 
364 3364 Instituttgruppa for samfunns-

forskning 
365 3365 Institutt for sosialforskning 
367 Europeiske vitenskapelige samar

beidstiltak 
368 Tilskudd til andre vitenskapelige 

formdl 
(3 forslag fra Siri Frost Sterri pva. H, KrF 
og Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning til statens andel i ny

bygg for Medisinsk-Teknisk Forsknings
senter i Trondheim. 
St.prp. 32, ref. S.tid. 651 , Innst. S. 48, S.tid. 
1540 (7 .12.89). 

2. Samtykke til inngåelse av en avtale mel
lom Norge og Det europeiske økonomiske 
fellesskap om opprettelse av et utdan
ningssamarbeid innenfor rammen av gjen
nomføringen av COM ETT Il (1990-1994). 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 34, ref. S .tid. 1364, lnnst. S. 70, 
S.tid. 1707- 1708 (18 .12 .89). 

3. Valg av 2 medlemmer med varamedlem
mer til Rådet for Norsk Utenrikspolitisk 
Institutt. 
Innst. S. 63 , S .tid. 1796 (19.12 .89). 

4. Sammenslåing av Norges Teknisk-Natur
vitenskapelige Forskningsråd og Fondet 
til fremme av bransjeforskning n1. v. 
St.prp. 56, ref. S .tid. 2241 , Innst. S . 104, 
S.tid. 2639- 2640 (20 .3.90). 

5. Reorganisering av Tromsø Satellittstasjon. 
(Organisering som avdeling under Norsk 
Romsenter.) 
St.prp. 98, ref. S.tid. 3534, Innst. S. 216, 
S .tid. 4348- 4349 (13.6.90). 

6. Omorganisering av fiskeriforskningen i 
Tromsø, Bergen og Trondheim . 
St.meld. 59, ref. S.tid. 4662 (28 .9.90) og ved
tatt utsatt. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jon Lilletun, framsatt av Britt 

Barkestad om når Regjeringen vil fremme 
stortingsmeldingen om bioteknologi og 
genteknikk for Stortinget, S .tid. 1674-1675 
(13.12 .89). 
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2. Sp.spm. fra Jan Elvheim om søknad fra 
Universitetet i Tromsø om midler til kjøp 
av nytt forskningsfartøy, S. tid. 2052-2053 
(10.1.90). 

3. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om Nor
ges Teknisk- Naturvitenskapelige Forsk
ningsråd som har brukt en million kroner 
i forbindelse med et årsmøte, S .tid. 2081-
2082 (17 .1.90). 

4. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om når om
bygging av eksisterende, eventuelt anskaf
felse av nytt forskningsfartøy for Fiskeri
høgskolen i Troms, kan finne sted, S.tid. 
2088-2089 (17 .1.90). 

5. Sp.spm. fra Astrid Marie Nistad om inte
grering av miljøteknologi i planlegginga 

ved Norsk Teknisk- Naturvitenskapelige 
Forskningsråd, S.tid. 2158-2159 (24.1.90). 

6. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om tilpasning 
til EFs direktiver på områdene patent på 
liv og bruk av genmodifiserte organismer, 
S .tid. 2691-2692 (21.3.90). 

7. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om å stoppe 
utplanting av den første transgene potet
planten inntil genteknologiutvalgets inn
stilling er behandlet, S.tid. 3406- 3407 
(9.5.90). 

8. Sp.spm. fra Mary Kvidal om nedlegging 
av Norsk Institutt for by- og regionforsk
ning (NIBR) - Midt-Norge i Trondheim, 
S.tid. 3711-3712 (30.5 .90). 

1990-91 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 

vedkommende Næringsdepartementet og 
Olje- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1645 
(11.12.90). 
Budsjett-kap.: 

920 Norges teknisk-naturvitenskapeli
ge forskningsrdd 

922 Støtte til forskningsinstitutter og 
utviklingsprogrammer 

924 Romvirksomhet 
931 Statens veiledningskontor for opp

finnere 
945 International Union of Geological 

Science 
1822 Energiforskning 
1840 Forskning mv i tilknytning til pe

troleumsvirksomheten 
(2 forslag, hvorav l fra H, KrF og Sp, og l 
fra KrF og Sp, bifalt.) 

2. Integrering av Næringsøkonomisk Insti
tutt i ny Stiftelse for Samfunns- og Næ
ringslivsforskning. (Tilskudd over kap. 
922.) 
St. prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 770, Budsjett
innst. S. 8, S.tid. 1573-1645 (11.12.90). 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utdannings- og forsk
ningsdepa rtementet. 
Budsjett-innst. S . 12, S.tid. 1699-1796 
(13.12.90). 
Budsjett-kap.: 

285 Tilskudd til forskningsformdl 
287 3287 Statlige forskningsinstitutter 
288 Internasjonalt vitenskapelig sam

arbeid 

295 3295 Det norske meteorologiske institutt 
296 3296 Værskip i Nord-Atlanteren 

(3 forslag bifalt, hvorav l fra H, l fra Sp og 
l fra H, KrF og Sp.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Omorganisering av fiskeriforskningen 

Tromsø, Bergen og Trondheim. 
St.meld. 59 (1989-90), ref. S.tid. 31, Innst. S. 
25, S.tid. 738-740 (22.11.90). 

2. Utvidet norsk deltakelse i ESAs bærera
kettprogram A riane-5. 
St.prp. 48, ref. S.tid. 2512, Innst. S . 104, 
S.tid. 2758-2759 (14.3.91). 

3. Bioteknologi. 
(Vedlegg: l. Ord og begreper som er benyt
tet i meldingen. 2. Definisjoner benyttet i 
EFs direktiver om bioteknologi. 3.-4. Over
sikt over og sammendrag av innkomne hø
ringsuttalelser i forbindelse med Biotek
nologiutvalgenes delinnstillinger. Sær
skilt vedlegg: l. NOU 1989: 8 Bioteknologi 
og patentering. Leder Inge Lorange Bac
ker. 2. NOU 1990: l Moderne bioteknologi. 
Leder Inge Lorange Backer.) 
St.meld. 8, ref. S.tid. 31, Innst. S. 155, S.tid. 
3723-3763 (6.6.91). 
(Jf. neste sak.) 

4. Tilleggsmelding til St.meld. nr. 8 om bio
teknologi. 
(Vedlegg: Bioteknologinemnden opp
nevnt for to år fra l. april1991.) 
St.meld. 36, ref. S .tid. 2986, Innst. S . 155, 
S .tid. 3723-3763 (6.6.91). 
(Jf. forrige sak.) 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingebjørg Karmhus om etab

lering av en internasjonal genbank på 
Svalbard, S.tid. 213 (17 .10.90). 

2. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om av
klaring i konflikten om rettigheter til 
forskningsdata mellom Hafslund-Nyco
med og Institutt for biomedisinsk tek
nikk, S. tid. 731-732 (21.11.90). 

3. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om Sean 
Plants utplanting av genmodifiserte pote
ter i naturen, S.tid. 2578 (6.3.91). 

4. Sp.spm. fra Eva Finstad om evaluerings
rapporten over forsknings- og utviklings
nett i Norge (FUNN-prosjektet), og hva 
som kan gjøres for å nyttiggjøre seg inves
teringene, S. tid. 3269-3271 (8.5.91). 

5. Sp.spm. fra Marit Nybakk om kanalise
ring av nye forsker- og rekrutteringsstillin
ger inn i høyskolesystemet, og fordelingen 
av stillingene, S .tid. 3461-3462 (29.5.91). 

1991-92 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Næringsdepartementet og 
Olje- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1525-1588 
(3.12.91). 
Budsjett-kap.: 

920 Norges teknisk-naturoitenskapeli
ge forskningsrdd 

922 Støtte til forskningsinstitutter og 
utviklingsprogrammer 

924 Romvirksomhet 
931 Statens veiledningskontor for opp

finnere 
945 International Union of Geological 

Science 
1822 Energi- og vassdragsforskning 
1840 Forskning vedrørende petroleums

virksomheten 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 

vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 12, S.tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
Budsjett-kap.: 

285 Tilskudd til forskningsformdl 
287 3287 Statlige forskningsinstitutter 
288 Internasjonalt vitenskapelig sam

arbeid 
295 3295 Det norske meteorologiske institutt 
296 3296 Værskip i Nord-Atlanteren 

(Jf. neste sak.) 
3. Endring av bevilgningsforslaget for Kir

ke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. (Kap. 285, NAVF.) 
St.prp. l. Tillegg 7, ref. S .tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 12, S.tid. 1623-1717 (5.12.91). 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l . Interp. fra Eva R. Finstad om en vurdering 

av behovet for Sentralkartoteket for alvor
lig sinnslidende (Psykoseregisteret). 
S .tid. 2409-2423 (10 .2.92). 
(l forslag fra Eva R . Finstad sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

2. Etablering av et forskningskonsern i Trom
sø og etablering av «Nor-Fishing>> som stif
telse. 
(Vedlegg: Utkast til stiftelsesdokument og 
vedtekter for Nor-Fishing.) 
St.prp. 38, ref. S .tid. 1521, Innst. S . 88, 
S.tid. 2647- 2651 (20.2.92). 

3. lnterp. fra Grete Knudsen om avanserte 
blodtester og åpenhet omkring denne type 
forskning, S .tid. 2668-2684 (20.2.92). 

4. Samtykke til inngåelse av en samarbeids
avtale, i det vesentlige i overensstemmelse 
med et fremlagt utkast, mellom Norge og 
Det Europeiske Økonomiske Fellesskap om 
en europeisk stimuleringsplan for økono
misk vitenskap (SPES). 
(Vedlegg: Engelsk avtaletekst med norsk 
oversettelse.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 1875, lnnst. S. 95, 
S.tid. 2833 (12.3.92). 

5. Etablering av teknologisk orientert forsk
ningsaksjeselskap i Bergensregionen. 
(Christian Michelsens Research NS.) 
St.prp. 109, ref. S.tid. 3825, Innst. S . 195, 
S.tid. 4129 (16.6.92) . 

6. Valg av et medlem og et varamedlem til 
styret for Nansenfondet og de dermed for
bundne fond. 
Innst. S. 206, S.tid. 4234 (18.6.92). 

7. Et godt råd for forskning. Om endringer i 
forskningsrådsstrukturen . (Etablering av 
Norges forskningsråd.) 
(Vedlegg: I. Sammendrag av NOU 1991:24 
Organisering for helhet og mangfold i 
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norsk forskning (Grøholt-utvalgets inn
stilling). Il. Oppsummering av høringsut
talelsene.) 
St.meld. 43, ref. S.tid. 3532, Innst. S. 231, 
S.tid. 4319- 4329 (18.6.92). 
(Jf. STATSBUDSJETTETET Il, 11 om 
hev.) 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Holten om eiendomsrett 

til resultatet av gen tester, og eventuell lov
regulering på dette området, S. tid. 334-335 
(23.10.91). 

2. Sp.spm. fra Per Aunet om opprettholdelse 
av behovsprøving ved utsetting av genmo
difiserte organismer i det nye GATT-regel
verket, S.tid. 1957-1958 (18.12.91). 

3. Sp.spm. fra Grete Knudsen om hvorvidt 

Bioteknologinemnda har medlemmer med 
personlig økonomisk interesse innen det 
feltet en skal gi Regjeringen råd om, S. tid. 
1962-1963 (18.12.91). 

4. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om mulighet 
til å hindre import av genmodifiserte orga
nismer ifølge TRIPS (Handelsrelaterte as
pekter ved immateriell eiendom) i Urugu
ay-runden, S.tid. 2087-2088 (8.1.92). 

5. Sp.spm. fra Leiv Blakset om styrking av 
skredforskinga, S.tid. 2613-2624 (19.2.92). 

6. Sp.spm. fra Finn Thoresen om evaluering 
av forskningen i «Alternativ Framtid» før 
budsjettforslaget for 1993, S. tid. 2951 
(25.3.92). 

7. Sp.spm. fra Jens Marcussen om nedpriori
tering av Havforskningsinstituttet i for
bindelse med forslag til ny lov om gentek
nologi, S.tid. 3082 (1.4.92). 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 

vedkommende Næringsdepartementet og 
Olje- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1785-1838 
(1.12.92). 
Budsjett-kap.: 

921 Norges Forskningsråd 
922 Støtte til forskningsinstitutter og 

utviklingsprogrammer 
924 Romvirksomhet 
931 Statens veiledningskontor for opp

finnere 
945 International Union of Geological 

Science 
1822 Energi- og vassdragsforskning 
1840 Forskning vedrørende petroleums

virksomheten 
(l forslag fra H, SV og Sp bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1842-1932 
(3.12.92). 
Budsjett-kap.: 

2 85 Tilskudd til forskningsformål 
287 3287 Statlige forskningsinstitutter 
288 Internasjonalt vitenskapelig sam

arbeid 
283 3283 Det norske meteorologiske institutt 
284 3284 Værskip i Nord-Atlanteren 

(l forslag fra A og KrF bifalt.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Diverse endringer på statsbudsjettet for 

1992 vedrørende Næringsdepartementet. 
(Kap. 922 Statlige utviklingskontrakter 
(UFO); kap. 941 Teknologisk Institutt, Mil
jøteknologisk program.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 1072, Innst. S. 80, 
S.tid. 2171-2190 (14.12.92). 

2. Forslag fra Svein Alsaker pva. KrF over
sendt fra Odelstinget 16.12.92: «Det hen
stilles til Regjeringen å fremme nødvendig 
lovhjemmel i lov av 15. desember 1967 nr. 
9 om patenter slik at Kongen ved forskrif
ter kan gi utfyllende regler om lovens 
praktisering.» 
S.tid. 2376 (11.1.93) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(Jf. IV, 1.) 

3. Forskning for fellesskapet. Om forskning. 
(Vedlegg: Oversikt over forskningsinsti
tutter med offentlig grunnbevilgning.) 
St.meld. 36, ref. S.tid. 3295, Innst. S. 192, 
S.tid. 4141-4154 (4.6.93). 

4. Norsk polarforskning. (Flytting av Norsk 
Polarinstitutt til Tromsø.) 
(Vedlegg: l. Høringsinstanser til innstillin
gen fra det interdepartementale utvalg om 
organisering av norsk polarforskning. 2. 
Høringsinstanser til NOU 1989:9 Norsk 
polarforskning. Særskilt vedlegg: NOU 
1989:9 Norsk polarforskning. Leder Jan 
Holtet. Vedlegg til innst.: Svarbrev av 
2.6.93 fra Det Kgl. Miljøverdepartement på 
spørsmål fra Høyres stortingsgruppe vedr. 
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fortsatt samlokalisering av tre sekretaria
ter med Norsk Polarinstitutt ved flytting.) 
St.meld. 42, ref. S.tid. 3633, Innst. S. 207, 
S.tid. 4323-4345 (9.6.93). 
(Utkast til innst. forelagt kirke- og under
visningskomiteen før avgivelse. l forslag 
fra H og FrP ikke bifalt.) 

5. Mennesker og bioteknologi. (Kunstig be
fruktning, forbud mot eggdonasjon, an
onymitetsprinsippet ved sæddonasjon, 
forskning på befruktede egg og fostre, fos
terdiagnostikk, genetisk testing etter fød
selen og personvern, genterapi, kryssing 
av artsgrenser, patentering av menneske
lig materiale, Bioteknologinemndas man
dat.) 
(Vedlegg: l. Viktige ord og utrykk. 2. Sam
mendrag av høringsuttalelser. Særskilt 
vedlegg: NOU 1991: 6 Mennesker og bio
teknologi. (Etikkutvalgets innstilling.) Le
der Julie Skjæraasen.) 
St.meld. 25, ref. S.tid. 2970, Innst. S . 214, 
S.tid. 4346-4387 (10.6.93). 
(15 forslag, hvorav l fra Magnar Sortåsløk
ken pva. SV, KrF og Sp sendt Regjeringen 
- se REGJERINGEN OVERSENDT I. 
Resten ikke bifalt.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg, framsatt 

av Per Aunet om patenter på dyrkede kul
turer av melkesyrebakterier, og hvorvidt 
disse er i tråd med retningslinjene i bio
teknologimeldingene, S.tid. 155-156 
(14.10.92). 

2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om helse
ministerens bidrag til realisering av avtale 
mellom firmaet Merck Sharp & Dome og 
Medinnova om tilskudd til et kardiologisk 
forskningssenter ved Rikshospitalet. 
(Trukket tilbake), S . tid. 2390 (13.1.93). 
(Jf. sak 5.) 

3. Sp.spm. fra Terje Nyberget om NAVFs pro
gram for klima- og ozonforskning og tilde
ling av midler, S .tid. 2469-2470 (27.1.93). 

4. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om et lov-

forbud mot at en kan «bestille» barn av et 
bestemt kjønn, S .tid. 2694-2695 (10.2.93). 

5. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om helse
ministerens bidrag til realisering av avtale 
mellom firmaet Merck Sharp & Dome og 
Medinnova om tilskudd til et kardiologisk 
forskningssenter ved Rikshospitalet, 
S.tid. 2786-2787 (17 .2.93). 

6. Sp.spm. fra Reidar Johansen om regn
skaps- og kontrollrutiner for statsstøttede 
institusjo1Ler, etter kritikk reist mot Fag
bevegelsens senter for forskning, utred
ning og dokumentasjonsvirksomhet i 
Finnmark. (Trukket tilbake), S.tid. 2933 
(10.3.93). 

7 .. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å endre 
bevilgningssystemet i Norges forsknings
råd for å unngå at forskere bevilger midler 
til seg selv, S.tid. 3320-3321 (21.4.93). 

8. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om lovlig
heten av behandling med vevceller fra 
aborterte fostre, ved Regionsykehuset 
Trondheim, S .tid. 3446-3447 (28.4.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Eva Heir, Tora Aasland Houg 

og Inger Dag Steen om endring i patentlo
ven slik at det ikke gis anledning til patent 
på liv. 
Dok. 8:51 (1991-92), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
38, O.tid. 324-339, 344 (16.12.92) og ikke bi
falt. 
(Forslaget med tilslutning fra Sp ikke bi
falt. l forslag fra Svein Alsaker pva. KrF 
sendt Stortinget- se Il, 2.) 

2. Lov om framstilling og bruk av genmodifi
serte organismer (genteknologiloven) . 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 1.2.93 fra 
Miljøverndepartementet, statsråden, til 
kommunal- og miljøvernkomiteen.) 
Ot.prp. 8, ref. O.tid. 24, Innst. O. 66, O.tid. 
471-490 (25.2.93), Besl. O. 78, L .tid. 36-37 
(10.3 .93). Lov av 2. aprill993. 
(6 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget- in
gen bifalt.) 
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VOKSENOPPLÆRING 
l 

Omfatter bl.a.: Brevskoleloven, fjernundervisning, folkehøgskoler, opplysningsorganisasjonene, 
studieforbund, Voksenpedagogisk institutt. 
Se også: GRUNNSKOLE, HØGRE UTDANNING, HØGSKOLER, PRIVATSKOLER, SPESI
ALSKOLER, STUDIEFINANSIERING, UNIVERSITET, UTDANNING, VIDEREGÅENDE 
SKOLER 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1431-1476, 
1481-1540 (7 .12.89). 
Budsjett-kap.: 

270 Folkehøgskoler 
280 Voksenopplæringsrddet og Brevs-

kolerddet 
282 3282 Norsk Voksenpedagogisk institutt 
283 3283 Norskfjernundervisning 
285 Voksenopplæring for flyktninger, 

innvandrere og andre særlige mdl
grupper innenfor det offentliges 
ansvar 

286 Voksenopplæring i opplysningsor
ganisasjonene 

287 Annen voksenopplæring 
289 Fjernundervisning 

(4 forslag fra Siri Frost Sterri hvorav 3 pva. 
H, KrF og Sp, og l pva. H, FrP, KrF og Sp, 
bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Tillegg i bevilgningen til tiltak for innvan

drere, herunder flyktninger og asylsøkere, 
i statsbudsjettet for 1989. (Kap. 285 Vok
senopplæring og kap. 505 Mottak og inte
grering.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 72, Innst. S. 30, S.tid. 
847-855 (27.11.89). 
(Jf. neste sak.) 

2. Tillegg i bevilgningen til innvandringspo
litiske tiltak, herunder mottak av asylsø-

51 

kere og flyktninger, i statsbudsjettet for 
1989. (Kap. 231, tilskudd til opplæring i 
norsk og morsmål, kap. 241, ekstra språ
kopplæring for fremmedspråklige elever, 
kap. 285 voksenopplæring.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 72, Innst. S. 31, S.tid. 
847-856 (27.11.89). 
(Jf. forrige sak.) 

3. Statlig overtakelse av Voksengymnaset 
Hegdehaugen. (Kap. 285 Voksenopplæ
ring innenfor det offentliges ansvarsområ
de.) 
St.prp. 8, ref. S .tid. 651 , Innst. S. 48, S.tid. 
1540 (7 .12.89). 

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

se av Carl Fredrik Wisløffs bok «Det krist
ne livet>> som brevkurs, S. tid. 1647-1648 
(13.12.89). 

2. Sp.spm. fra Nils O. Galten om ei lærlin
gordning for sjøaspirantane i handelsflå
ten (kadettane), S.tid. 1649- 1650 (13.12.89). 

3. Sp.spm. fra Ulf Guttormsen om et prosjekt 
på departementsplan for å kartlegge opp
læringsbehovet for HVPU-ansatte, S.tid. 
2329-2330 (7 .2.90). 

4. Sp.spm. fra Wenche Lyngholm om nedleg
ging av Voksengymnaset Sinsen, og å hin
dre at voksenopplæringstilbudet i Oslo 
blir forverret, S.tid. 2781- 2782 (28.3.90). 

5. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
godkjenning av Nord-Norsk Pensjonistsko
le, S.tid. 3708-3709 (30.5.90). 



Voksenopplæring - 802 --

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 
vedkommende Utdannings- og forsk
n ingsdepa rtementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1699-1796 
(13.12.90). 
Budsjett-kap.: 

207 Voksenopplæringsrddet og Brevs
kolerddet 

250 3250 Voksenopplæring i offentlig regi 
251 Voksenopplæring i opplysningsor-

ganisasjonene 
252 Fjernundervisning 
253 Folkehøgskoler 
255 3255 Andre voksenopplæringstiltak 

(l forslag fra KrF og Sp, bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Marie Lovise Widnes om tiltak 

for å bøte på skadeverknader pga. tapt 

skulegang under den siste verdskrigen i 
Finnmark. 
S.tid. 3000-3012 (16.4.91). 
(l forslag fra Marie Lovise Widnes sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om tiltak for 

å gi norskopplæring til alle asylsøkere, og
så der det er mindre grupper enn 10, S.tid. 
2366-2367 (13.2.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 28. mai 1976 nr. 35 om vok

senopplæring. 
Ot.prp. 46, ref. O. tid. 406, Innst. O. 64 (ikke
beh.), O. tid. 467 (3.6.91). 

1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1623-1717 
(5.12.91). 
Budsjett-kap.: 

250 3250 Voksenopplæring i offentlig regi 
251 Voksenopplæring i opplysningsor-

ganisasjonene 
252 Fjernundervi.<:ning 
253 Folkehøgskoler 
255 3255 Andre voksenopplæringstiltak 

(Jf. neste sak.) 
2. Endring av bevilgningsforslaget for Kir

ke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. (Kap. 253 Folkehøgskoler.) 
St.prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 1183, Bud
sjett-innst. S. 12, S.tid. 1623-1717 (5.12.91). 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Finn Thoresen pva. FrP over

sendt fra Odelstinget 10. oktober 1991: 
«Det henstilles til Regjeringen å fremme 
forslag til endringer i lov av 28. mai 1976 
om voksenopplæring ..... » 

S.tid. 266 (17 .10.91). 
(Jf. IV, sak 1.) 

2. Endring av bevilgningene på diverse ka
pittel for budsjetterminen 1991 under Kir
ke, utdannings- og forskningsdepartemen
tets ansvarsområde. (Kap. 253 Folkehøg
skoler.) 

St.prp. 35, ref. S.tid. 1183, Innst. S. 54, 
S.tid. 1853- 1854 (13.12 .91). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om omorgani

sering av voksenopplæringa i Forsvaret 
for å unngå arbeidsledighet blant dimitter
te soldater, S.tid. 1796-1797 (11.12.91). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 28. mai 1976 nr. 35om vok

senopplæring. (Endringer i rammevilkår 
for opplysningsorganisasjonene - ny god
kjennings- og tilskottsordning og rett til 
gratis bruk av offentlige lokaler.) 
Ot.prp. 46 (1990-91), ref. O.tid. 406 (1990-
91), Innst. O. l, O.tid. 4-17 (10.10.91), Besl. 
O. l, L.tid. 3 (17.10.91). Lov av 28. februar 
1992. 
(l forslag fra Finn Thoresen pva. FrP sendt 
Stortinget fra Odelstinget. 2 forslag i Lag
tinget- ingen bifalt.) 
(Jf. Il, sak 1.) 

2. Lov om oppheving av lov 12. november 
1948 om brevskular og om lov om endrin
ger i lov 28. mai 1976 nr. 35 om voksenopp
læring. (Innarbeiding av lovbestemmelser 
for ny tilskuddsordning for brevundervis
ning og annen fjemundervisning i voksen
opplæringsloven.) 
Ot.prp. 55, ref. O.tid. 462, Innst. O. 60, O.tid. 
485-486 (19.5.92), Besl. O. 79 og 80, L. tid. 56 
(26.5.92). Lov av 19. juni 1992. 
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1992-93 
I. Budsjett-saker: 

1. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 
vedkommende Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet . 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1842-1932 
(3.12.92). 
Budsjett-kap.: 

250 3250 Voksenopplæring i offentlig regi 
251 Voksenopplæring i studieforbun-

dene 
252 3252 Fjernundervisning 
2 53 Folkehøgskoler 
255 3255 Andre voksenopplæringstiltak 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1992 un

der kapitler administrert av Kirke-, utdan
nings- og forskningsdepartementet. (Kap. 
250, Voksenopplæring for flyktninger og 
innvandrere- mindreforbruk.) 
St.prp. 11, ref. S .tid. 1072, Innst. S . 72, 
S.tid. 2194-2197 (14.12.92). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Steinar Maribo om tiltak for å 

øke antallet studieplasser på høyere nivå i 
Buskerud, og å hindre nedleggelse av 100 
studieplasser ved Danvik folkehøgskole, 
S .tid. 2428-2429 (20.1.93). 
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ØKONOMISK SAMARBEID 

Omfatter bl.a.: Det internasjonale finansieringsinstitutt (IFC), GATT-forhandlinger, handelsav
taler, Verdensbanken, Det internasjonale pengefond/valutafond (IMF), Ny økonomisk verdens
ordning (NØV), Organisasjonen for økonomisk samarbeid (OECD). 
Se også: EFTA/EF, FN, INTERNASJONALT SAMARBEID, NORDISK SAMARBEID, TRAK
TATER, UTENRIKSSAKER 

1989-90 
I. Budsjett-saker: 

l . Tollavgifter for 1990. 
Budsjett-innst. S . 16, S.tid. 845-847 
(27 .11.89). 

Il. Alminnelige saker: 
l . Samtykke til å gjere avtale mellom Regje

ringa i Kongeriket Noreg og Den interna~ 

sjonale kaffiorganisasjonen om organisa
sjonen sitt kontor i Noreg og om privile
gium og immunitet. 
(Vedlegg: l. Føremålsprotokoll. 2. Avtala i 
engelsk tekst med norsk omsetjing. 3. 
Skilsdom.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 72, Innst. S. 22 , S.tid. 
629~630 (20.11 .89). 

2. Bilateral bistand til Polen. 
St.prp. 25, ref. S.tid. 258, Innst. S . 23, S .tid. 
630~650 (20.11.89). 
(l forslag ikke bifalt.) 

3. Nasjonalbudsjettet 1990. (Kap. 3om norsk 
tilpasning til EFs indre marked.) (Planer 
om opprettelse av en europeisk investe~ 
rings~ og utviklingsbank for Øst~Europa.) 

(Vedlegg til innst.: Brev av 28.11.89 fra 
handelsministeren til Arbeiderpartiets 
fraksjon i finanskomiteen vedr. opprinnel
sesregler. Inntatt i innst.: Uttalelse fra 
utenriks~ og konstitusjonskomiteen til ut~ 
kast til innst. fra finanskomiteen.) 
St.meld. l, ref. S .tid. 71 , Innst. S. 38, S.tid. 
1075~1153 (1.12 .89). 
(6 forslag- ingen bifalt.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Karin Lian om å bedre for

brukerrepresentasjonen i internasjonale 
standardiseringskomiteer, S.tid. 2087-
2088 (17 .1.90). 

2. Sp.spm. fra Inge Staldvik om samvirkeor~ 
ganisasjonenes henvisning til GATT-for
handlingene når det gjelder sentralisering 
av bedrifter, S.tid. 2315-2317 (7.2.90). 

3. Sp.spm. fra Gunhild Øyangen om opplegg 
for å oppfylle forpliktelser i GATT og sam
tidig ivareta distriktspolitiske hensyn, på 
bakgrunn av tapet i den såkalte eplesaken, 
S .tid. 2379 (14.2.90). 

1990-91 
I. Budsjett-saker: 

l. Tollavgifter for 1991 . (Tollpolitikken og 
tollendringer m.v. som følge av Norges 
handelsavtale med EF/EFTA~samarbeidet 
og GATT.) 
Budsjett~innst. S. 16, S.tid. 1271-1275 
(4.12.90). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Inger Dag Steen om ikke~øko

nomiske faktorer i landbruksforhandlin~ 
gene under Uruguay~runden i GATT. 
S.tid. 742~757 (22.11.90). 

(l forslag fra Inger Dag Steen sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

2. Ordføreren i Vestvågøy kommune sender 
skriv datert 29 . november 1990 om GATT
forhandlingene. 
Ref. S .tid. 1698 (12.12.90), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt landbrukskomiteen og utenriks
og konstitusjonskomiteen til orientering i 
samsvar med Presidentskapets beslutning 
13.12.90.) 
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3. Ordføreren i Brønnøy kommune sender 
skriv datert 30. november 1990 om GATT
forhandlingene. 
Ref. S.tid. 1698 (12.12.90), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt landbrukskomiteen og utenriks
og konstitusjonskomiteen til orientering i 
samsvar med Presidentskapets beslutning 
13.12.90.) 

4. Ordføreren i Skjerstad kommune sender 
skriv datert 30. november 1990 om GATT
forhandlingene. 
Ref. S.tid. 1698 (12.12.90), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt landbrukskomiteen og utenriks
og konstitusjonskomiteen til orientering i 
samsvar med Presidentskapets beslutning 
13.12.90.) 

5. Saltdal kommune sender utskrift av møte
bok 27. november 1990 om GATT-forhand
lingene. 
Ref. S.tid. 1698 (12.12.90), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt landbrukskomiteen og utenriks
og konstitusjonskomiteen til orientering i 
samsvar med Presidentskapets beslutning 
13.12.90.) 

6. Gildeskål kommune sender uttalelse da
tert 3. desember 1990 om GATT-avtalen. 
Ref. S.tid. 1894 (18.12.90), og vedlagt proto
kollen. 

7. Oppland fylkeskommune sender uttalelse 
fra fylkestingets møte 5. desember 1990 
om GATT-forhandlingene. 
Ref. S.tid. 2036 (9.1.91), og vedlagt proto
kollen. 

8. Fauske kommunestyre sender uttalelse da
tert 19. desember 1990 vedrørende GATT
forhandlingene. 
Ref. S.tid. 2097 (1.2.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenrikskomiteen og landbruksko
miteen til orientering i samsvar med Presi
dentskapets beslutning 6.2.91.) 

9. Dovre kommune sender uttalelse datert 18. 
februar 1991 vedrørende EF, EØS og 
GATT-forhamdlingene. 
Ref. S.tid. 2683 (12.3.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenriks- og konstitusjonskomi
teen og landbrukskomiteen til orientering 
i samsvar med Presidentskapets beslut
ning 14.3.91.) 

10. Lom kommune sender uttalelse datert 26. 
februar 1991 vedrørende EF, EØS og 
GATT-forhandlingene. 
Ref. S.tid. 2683 (12.3.91), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenriks- og konstitusjonskomi
teen og landbrukskomiteen til orientering 
i samsvar med Presidentskapets beslut
ning 14.3.91.) 

11. Kvoteøkning, sanksjonsmuligheter m.v. i 
Det internasjonale Valutafondet, og om 
Norges Banks samarbeid med andre sen
tralbanker. 
(Vedlegg: l. Nåværende og foreslåtte kvo
ter i Det internasjonale Valutafondet. 2. 
Utkastet til nye bestemmelser i avtalen 
om Det internasjonale Valutafond som føl
ge av skjerpede sanksjonsbestemmelser. 
(U offisiell oversettelse.)) 
St.prp. 51, ref. S.tid. 2682, Innst. S. 113, 
S.tid. 2850 (9.4.91). 

12. Internasjonale valutaforhold og virksom
heten i Det internasjonale valutafondet. 
(Internasjonal gjeldskrise, den økonomis
ke situasjonen i Øst-Europa og Midt-Øs
ten, Brady-planen, samarbeid med EFs 
sentralbanker.) 
(Vedlegg: l. Medlemslandenes kvoter, net
to trekk og reserveposisjon i Valutafondet 
pr. 30. april 1988. 2. Medlemslandenes 
kjøp av valuta og spesielle trekkrettighe
ter fra IMF i regnskapsåret 1989/90. 3. 
Medlemslandene gjenkjøp av valuta i 
regnskapsåret 1987/88. 4. Innlegg på Valu
tafondets årsmøte 1990 av den danske 
økonomiminister Nils Helveg Petersen på 
vegne av de fem nordiske land. 5. Innlegg 
på Valutafondets årsmøte 1989 av finans
minister Gunnar Berge på vegne av de 
fem nordiske land.) 
St.meld. 31, ref. S.tid. 2682, Innst. S . 112, 
S.tid. 2850 (9.4.91). 

13. Skjåk kommune sender uttalelse fra kom
munestyremøte 29. april 1991 vedrørende 
EF, EØS, GATT-forhandlingene og Alstad
heim-utvalgets innstilling. 
Ref. S .tid. 3361 (14.5.91), og vedlagt proto
kollen. 

14. Norsk deltakelse i finansieringsfasiliteter 
til sentral- og øst-europeiske land. 
St.prp. 73, ref. S .tid. 3135, Innst. S. 169, 
S.tid. 3986-3991 (12.6.91). 
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1991-92 
I. Budsjett-saker: 

l. Tollavgifter for 1992. (Tollpolitikken og 
tollendringer m.v. som følge av EFTA
samarbeidet, EØS-avtalen og GATT. Fri
handelsavtaler med Øst-Europa, Tyrkia og 
Israel.) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1036-1038 
(22.11.91). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Uttalelse i forbindelse med GATT-for

handlingene fra: l. Ringebu kommune da
tert 23. desember 1991. 2. Vestvågøy kom
mune datert 9. januar 1992. 3. Oppland fyl
keskommune datert 10. januar 1992. 
Ref. S .tid. 2150 (15.1.92.), og vedlagt proto
kollen. 

2. Redegjørelse av handelsministeren om 
GATT-forhandlingene . (Forhandlingene i 
Uruguay-runden, generaldirektør Dun
kels avtaleutkast; institusjoner og tviste
løsning - opprettelse av MTO (Multilateral 
Trade Organization; regelverket; markeds
adgang for industri-, tekstil- og jordbruks
varer; tjenester - skipsfart; handelsrelater
te aspekter ved immateriell eiendomsrett; 
miljø; forholdet til utviklingslandene.) 
S.tid. 2188-2195 (28.1.92), S.tid. 2317-2382 
(debatt 6.2.92). 
(6 forslag, hvorav 4 fra Inger Dag Steen 
pva. SV, KrF og Sp , sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. 2 for
slag ikke bifalt.) 

3. Møre og Romsdal fylkeskommune sender 
fråsegn dagsett 12. mars 1992 i samband 
med sluttforhandlingene av GATT- avta
len. 
Ref. S .tid. 2928 (24.3.92), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenriks- og konstitusjonskomi
teen til orientering i samsvar med Presi
dentskapets beslutning 25.3.92.} 

4. Samtykke til ratifikasjon av en frihandels
avtale med tilhørende vedlegg og proto
koller mellom EFTA-landene og Tyrkia 
undertegnet i Geneve den 10. desember 
1991. 
(Vedlegg: A) Frihandelsavtalen i engelsk 
originaltekst og norsk oversettelse. B) Av
talens vedlegg og tilhørende protokoller. 
C) Landbruksvarer. Den bilaterale proto
koll mellom Norge og Tyrkia. D) Handels
forbindelsene mellom EFTA-landene og 
Tyrkia, Norge og Tyrkia. E) Frihandelsav
talen og det norske generelle tollpreferan
sesystem (GSP).) 
St.prp. 62, ref. S .tid. 2876, Innst. S. 124, 
S.tid. 3009- 3012 (31.3 .92). 

(l forslag fra SV om å utsette ratifikasjo
nen- ikke bifalt.) 

5. Grue kommune sender uttalelse datert 10. 
februar 1992 vedrørende GATT-forhand
lingene. 
Ref. S.tid. 3462 (5.5.92), og vedlagt proto
kollen. 
(Sendt utenriks- og konstitusjonskomi
teen til orientering i samsvar med Presi
dentskapets beslutning 7 .5.92.) 

6. Samtykke til at Norge deltar i en kapita
løkning i Det internasjonale finansie
ringsinstitutt (IFC). 
(Vedlegg: Medlemsland og kapital pr. 15. 
oktober 1991.) 
St.prp. 65, ref. S.tid. 3060, Innst. S . 156, 
S .tid. 3703- 3704 (21.5 .92). 

7. Samtykke til ratifikasjon av en frihandels
avtale med tilhørende vedlegg og proto
koller mellom EFTA-landene og Tsjekko
slovakia undertegnet i Praha den 20. mars 
1992. 
(Vedlegg: A. Frihandelsavtale mellom EF
TA-statene og Den tsjekkiske og slovakis
ke Føderale Republikk. Engelsk original
tekst og norsk oversettelse. B. Avtalens til
hørende vedlegg og protokoller. C . Land
bruksvarer. Den bilaterale protokoll mel
lom Norge og Tsjekkoslovakia. D. De øko
nomiske reformer i Tsjekkoslovakia og fri
handelsavtalens betydning. E. Handels
forbindelsene mellom EFTA-landene og 
Tsjekkoslovakia og mellom Norge og 
Tsjekkoslovakia. F. EFs assosieringsavtale 
med Tsjekkoslovakia, Polen og Ungam.) 
St.prp. 85, ref. S.tid. 3532, Innst. S. 193, 
S .tid. 4165 (17 .6.92). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Solveig Sollie om Norges åp

ningstilbud i Uruguay-runden i GATT, 
som fastslår «frys)) på 1988-nivå og redu
sert prisstøtte, S .tid. 1290 (27.11.91). 

2. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å binde Nor
ge til reduksjoner i landbruksoverføringer 
og importvern utover det som ligger i Nor
ges tilbud i GATT, S .tid. 1954-1955 
(18.12 .91). 

3. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om konse
kvenser av det nye GATT-regelverket for 
produksjon og sysselsetting i nærings
middelindustrien~ S.tid. 1956-1957 
(18.12 .91). 

4. Sp.spm. fra Per Aunet om opprettholdelse 
av behovsprøving ved utsetting av genmo
difiserte organismer i det nye GATT-regel
verket, S .tid. 1957-1958 (18.12.91). 
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5. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om avtaleut
kastet om TRIPS (Handelsrelaterte aspek
ter ved immateriell eiendomsrett) i Urugu
ay-runden som gir sterk beskyttelse av i
lands opphavsrettigheter, og dermed hin
drer teknologioverføringer til u-land, 
S.tid. 1970-1972 (18 .12.91). 

6. Sp.spm. fra Paul Chaffey om Regjeringen 
vil arbeide for å se en GATT-avtale i sam
menheng med Brasil-konferansen om glo
bale miljø- og utviklingsspørsmål før avta
len underskrives, S.tid. 1972-1973 
(18.12.91). 

7. Sp.spm. fra Reidar Johansen om Norge in
nenfor det nye GATT-regelverket kan opp
rettholde høye standarder for helse, sikker
het og miljø ved å nekte import av visse 
produkter, S.tid. 1973-1974 (18.12.91). 

8. Sp.spm. fra Li$beth Holand å hindre at 
stormaktene får diktere sluttresultatet i 
Uruguay-runden i GATT gjennom 
lukkede forhandlinger mellom USA og 
EF, S .tid. 1975-1977 
(18.12 .91). 

9. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om mulighet 
til å hindre import av genmodifiserte orga
nismer ifølge TRIPS (Handelsrelaterte as
pekter ved immateriell eiendom) i Urugu
ay-runden, S.tid. 2087-2088 (8.1.92). 

10. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 
bruk av flertallsvedtak i den nye interna
sjonale handelsorganisasjonen MTO, og 
vurdering av norsk medlemskap i forhold 
til Grunnlovens § 93, S.tid. 2093-2094 
(8.1.92). 

11. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om Stortin
gets samtykke til norsk tilslutning til den 
nye internasjonale handelsorganisasjo
nen MTO, S.tid. 2094-2095 (8.1.92). 

12. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om Regjerin
gens tiltak for å fremme norske interesser 
under «eplekrigen» mot USA i 1989, S.tid. 
2171-2172 (22.1.92). 

13. Sp.spm. fra Inger Dag Steen om å gjøre de 
viktigste tekstene i Uruguay-rundens av
taleutkast tilgjengelig på norsk, S.tid. 
2311-2312 (5 .2.92). 

14. Sp.spm. fra Syver Berge om utsetting av 
stortingsmeldinga om landbrukspolitik
ken så lenge GATT- tingingane ikkje er fer
dige, S .tid. 2449-2451 (12.2.92). 

15. Sp.spm. fra Syver Berge om oppfølging av 
Alstadheim-utvalet si innstilling og fram
legging av ny stortingsmelding om land
brukspolitikken, S.tid. 3078-3079 (1.4.92). 

1992-93 

I. Budsjett-saker: 
l. Tollavgifter for 1993. (Tollpolitikken og 

tollendringer m.v. som følge av EFTA
samarbeidet, EØS-avtalen og GATT. Fri
handelsavtaler med Øst-Europa, Tyrkia, 
Israel, Baltikum og Færøyene.) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1718-1719 
(27 .11.92). 

ll. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Paul Chaffey, Kristin Halvor

sen og Erik Solheim om å be Regjeringen 
arbeide for reformer i Verdensbanken og 
Det internasjonale pengefondet (IMF). 
Dok. 8:10 (1991-92), ref. S .tid. 2608 (1991-
92), Innst. S. 93, S.tid. 2717-2728 (11.2.93). 
(4 forslag, hvorav l fra Paul Chaffey pva. 
SV, KrF og Sp sendt Regjeringen- se RE
GJERINGEN OVERSENDT I.) 

2. Internasjonale valutaforhold og virksom
heten i Det Internasjonale Valutafondet 
(IMF). (Internasjonale kursforhold, det eu
ropeiske valutasystemet - EMS, de nordis
ke lands valutakurspolitikk - fri krone-

kurs, samarbeidet med andre sentralban
ker, utvidelsen av antallet medlemsland i 
IMF, gjeldsproblemene i utviklingslande
ne, IMFs forhold til Øst- og Sentral-Euro
pa og tidligere Sovjetunionen.) 
(Vedlegg: l. Medlemslandenes kvoter, 
SDR-tildelingen og finansiell status vis a 
vis Valutafondet pr. 30. april1992. 2. Med
lemslandenes kjøp av valuta og spesielle 
trekkrettigheter fra IMF i regnskapsåret 
1991/92. 3. Medlemslandenes gjenkjøp av 
valuta i regnskapsåret 1991/92. 4. Innlegg 
av Johannes Nordahl, Island, på årsmøtet i 
1992. 5. Innlegg av Jon Sigurdsson på In
terimskomiteens møte høsten 1992.) 
St.meld. 38, ref. S.tid. 3295, Innst. S. 171, 
S .tid. 3946-3953 (25.5.93). 
(l forslag fra SV ikke bifalt.) 

3. Norsk deltakelse i finansieringsfasiliteter 
(betalingsbalansestøtte) til Estland, Lat
via, Litauen, Albania, Romania og Bulga
ria. 
St.prp. 65, ref. S .tid. 3295, Innst. S. 165, 
S.tid. 3974-3975 (25.5.93). 
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AAN-kontorene (Alternativ til abort i Norge), til
skudd- se SVANGERSKAP (1989-90) I, l; (1990-
91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- utbetaling av midler til - se SVANGERSKAP 
(1989-90) Ill, 7. 

ABBA Felix AS, flytting av Vesterålens Herme
tikkfabrikk A/S- se INDUSTRI (1991-92) Ill, 21. 

ABC-bank, adgang til filialetablering og ev. fusjo
ner- se BANKER (1989-90) Il, 6. 

Abonnentlån, budsjett 1990- se FORBRUKERSA
KER (1989-90) I, l. 

Abort etter 18. svangerskapsuke på grunn av kro
mosomfeil på foster- se SVANGERSKAP (1989-
90) III, 6 

- behandling med vevceller fra aborterte fostre -
se SVANGERSKAP (1992-93) III, 3. 

- handlingsplan for forebyggende tiltak - se 
SVANGERSKAP (1992-93) I, l. 

- sammenheng mellom arbeidsledighet og økning 
i- se SVANGERSKAP (1989-90) III, 4 

- tiltak mot- se SVANGERSKAP (1989-90) HI, 5. 
- utenriksministerens deltakelse ved antiabort-

kongress- se SVANGERSKAP (1989-90) III, 8. 
Abortfilmen 4<Levende live", støtte til bruk i skole

verket - se SVANGERSKAP (1990-91) Ill, 2. 
Abortloven, avgrensning i forhold til diagnostise

ring av arvelige sykdommer - se SVANGER- . 
SKAP (1989-90) III, l. 

- forslag til ny lov om vern av ufødt liv- se SVAN
GERSKAP (1991-92) IV, 2. 

Addis Abeba, flytting av u-hjelpskontor fra Khar
toum- se UTVIKLINGSHJELP (1990-91) Il, 10. 

Adferdsvansker, tilbud til elever med - se SPESI
ALSKOLER (1990-91) Il, 2. 

Adgangsbegrensning ved universitetene- se UNI
VERSITET (1989-90) Ill, 4. 

Administrasjonsdepartement, opprettelse av et -
se DEPARTEMENTER (1992-93) I, 10 og II, 5. 

Administrasjonsstyret i Stortinget- se STORTIN
GETS ADMINISTRASJON (1989-90) Il, 2; 
(1990-91) Il, l. 

- nedleggelse - se STORTINGETS ADMINI
STRASJON (1990-91) Il, 2. 

Administrativt Forskningsfond ved Norges Han
delshøyskole, utlemming av Statens Pensjons
kasse - se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1990-91) Il, 4. 

Adopsjon av barn født etter voldtekter i det tidlige
re Jugoslavia- se FAMILIE (1992-93) Ill, 3. 

- engangsstøtte ved utenlandsadopsjon - se FA
MILIE (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- forslag om utvidede rettigheter - se FAMILIE 
(1990-91) Il, 3 

- omsorgspenger i 28 uker- se FAMILIE (1990-91) 
l, 3 

- omsorgspenger ved- se FAMILIE (1991-92) I, 3; 
(1992-93) I, l. 

- opphevelse ved seksuelt misbruk- se FAMILIE 
(1992-93) Ill, l. 

- salg/kidnapping av barn- se FAMILIE (1990-91) 
I, l 

- utvidelse av stønadsperioden ved - se FAMILIE 
(1992-93) IV, l. 

- utvidet betalt permisjon- se FAMILIE (1989-90) 
IV, l. 

- økonomiske rettigheter ved utenlandsadopsjon 
-se FAMILIE (1990-91) Ill, 2. 

Adopsjonskontor, Statens, budsjett 1990 - se FA
MILIE (1989-90) I, 3; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l; 

Adopsjonsloven, praktisering i tilfeller der barnet 
dør- se FAMILIE (1990-91) nr, 1. 

Adopsjonspenger, uttak av tidskonto - se FAMI
LIE (1992-93) IV, 5. 

Adventister, beregning av dagpenger- se TROS
SAMFUNN (1991-92) Ill, l. 

- rett til eget levesett i egne eldreinstitusjoner- se 
TROSSAMFUNN (1990-91) HI, l; (1991-92) Ill, 2. 

Advokater, regler for konkurranse - se RETTSVE
SEN (1991-92) Ill, 5. 

- rettigheter som følge av EØS-avtalen for uten
landske- se RETTSVESEN (1992-93) IV, 5. 

- stykkpris-betaling for klagebehandling i asylsa
ker- se RETISVESEN (1992-93) III, 5. 

Advokathonorarer ved Oslo forhørsrett- se DOM
STOLER (1990-91) I, l. 

Advokatlovgivningen, endr. i - se RETTSVESEN 
(1990-91) IV, 4. 

Afghanistan, flyktninghjelp 1992- se UTENRIKS
SAKER (1992-93) Il, l. 

AFIS-personell ved småflyplasser i helgene - se 
LUFTFART (1990-91) III, 10. 

AFP - se Avtalefestet pensjon. 
Afrika, bev. til tørkerammede i det sørlige- se UT

VIKLINGSHJELP (1991-92) II, 6. 
- bistand 1992- se UTVIKLINGSHJELP (1991-92) 

I, 2; (1992-93) I, l. 
- endr. budsjett 1991 - se UTVIKLINGSHJELP 

(1991-92) Il, 4. 
- langsiktige tiltak for den tørkerammede del - se 

UTVIKLINGSHJELP (1989-90) I, l. 
- situasjonen i- se UTENRIKSSAKER (1990-91) 

Il, 9 og 15; UTVIKLINGSHJELP (1990-91) Il, 6 
- sør for Sahara, gjeldslettetiltak 1991 - se UTVIK

LINGSHJELP (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2. 
- tiltak for den tørkerammede del - se UTVIK

LINGSHJELP (1990-91) Il, 10. 
- utryddelse av guineaorm - se UTVIKLINGS

HJELP (1991-92) Ill, 7. 
Afrikas Horn, humanitært hjelpearbeid 1992 - se 

UTENRIKSSAKER (1992-93) Il, l. 
Agder, bev. til lokaler for studentsamskipnaden og 

ingeniør- og distriktshøgskolen - se HØGRE 
UTDANNING (1991-92) Il, l. 

Agder distriktshøgskole, faglig samarbeid med 
Høyskolesenteret i Rogaland - se HØGSKOLER 
(1991-92) Ill, 3. 

Agder Musikkonservatorium, pensjonsansienni
tet og overføring av pensjonsfond til Statens 
Pensjonskasse- se STATENS PERSONALPO
LITIKK (1990-91) Il, 4. 

Agder Teater, bev. 1991 -se KUNST (1990-91) I, 2; 
(1991-92) I, 2. 

Agenda 21 ved Brasil-konferansen, forvaltning av 
havressurser- se MILJØVERN (1991-92) Ill, 27. 

Agen~urloven- se HANDEL (1991-92) IV, 3. 
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AGR-avtalen, europeisk avtale om hovedtrafikk
årer- se TRAKTATER (1991-92) Il, 8. 

AIDS, forebyggende tiltak - se SYKDOMMER 
(1991-92) Ill, 2. 

- kristen etikk som virkemiddel mot - se SYK
DOMMER (1989-90) Ill, 3 

- Landsforeningen mot AIDS sin informasjonsav
is - se SYKDOMMER (1989-90) Ill, 6 

- tilskudd til tiltak mot- se UTVIKLINGSHJELP 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2 og (1991-
92) Il, 4. 

- tiltak for narkomane som skrives ut fra behand
lingsavdelinger- se SYKDOMMER (1989-90) Ill, 
5. 

Akademikere, rekruttering til høyere utdannning
se STUDIEFINANSIERING (1989-90) Ill, 2. 

AKAN, arbeid med rusmiddelmisbruk ved Hauke
land sykehus- se SYKEHUS (1990-91) Ill, 3. 

- tiltak mot al~oholrelatert sykefravær - se AR
BEIDSVILKAR (1991-92) Ill, l. 

Akekonkurranser ved Lillehammer-OL - se ID
RETT (1990-91) Ill, 8. 

Aker A/S, investeringstilskudd til ombygging av 
. sementfabrikk i Kjøpsvik - se DISTRIKTSUT

BYGGING (1989-90) li, l. 
Aker sykehus, mottak for seksuelt misbrukte barn 

-se SYKEHUS (1991-92) Ill, 32. 
Akerselva, reguleringsplan for Nedre Foss-områ

det- se KULTURVERN (1992-93) Ill, 3. 
- saltsyreutslipp fra Christiania Spigerverk - se 

FORURENSNING (1990-91) Ill, 7 . 
Akershus og Oslo, organisering av høyskoler - se 

HØGSKOLER (1989-90) Ill, 14. 
- avfallsfyllinger med spesialavfall - se FOR

URENSNING (1990-91) Ill, 13 
- midler fra rammetilskuddet til teaterformål i Os

lo - se FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI 
(1990-91) III, l. 

- miljøproblemer ved prosjektering av Rv 159 i 
Lørenskog- se VEGVESEN (1989-90) Ill, 25 

- nedlegging av postkontor - se POST (1991-92) 
Ill, l. 

- Regionsykehuset, behandling av hjelpeløse fer
digbehandlede pasienter- se SYKEHUS (1991-
S2) Il, l. 

Akershus festning, stiftelse for kunst og kultur, til
skudd- se FORSVAR (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- utbedring av festningsmur- se FORSVARSMA
TERIELL (1991-92) Il, 2. 

Akershus fylkeskommune sender uttalelse om 
etablering av flymuseum på Gardermoen - se 
FORSVARSMATERIELL (1989-90) Il, l. 

- oppfylling av ventelistegaranti - se HELSEVE
SEN (1991-92) Ill, 3. 

- saksbehandlingsregler til frifylkeforsøket om 
miljøvernoppgaver- se NATURVERN (1991-92) 
Ill, 11. 

- skatteinntekt - se FYLKESKOMMUNENES 
ØKONOMI (1991-92) Ill, 2. 

- sykehuskø- se SYKEHUS (1991-92) Ill, 16. 
- tildeling av miljørelaterte sysselsettingstiltak -

se SYSSELSETTING (1991-92) Ill, 24. 
- uttalelse om Gardermoen som ny hovedflyplass 

-se FYLKER (1991-92) Il, 6. 
Akkrediteringsordninger, etablering av - se IN

DUSTRI (1989-90) li, 7. 
Akseltrykk på vegnettet, problemer med forskjel

lig- se VEGVESEN (1989-90) Ill, 8. 
Aksjebeskatning, behandling ved utflytting og 

endr. i overgangsbestemmelser for ikke-børsno
terte aksjer- se SKATTER (1991-92) IV, 10. 

- formuesansettelse- se SKATTER (1991-92) IV, l 
og4. 

Aksjeemisjonsloven, opphevelse av- se AKSJER 
(1991-92) IV, l. 

Aksjefond, RISK-metoden ved gevinstbeskatning 
-se SKATTER (1991-92) IV, 3. 

Aksjefondloven, endr. i- se AKSJER (1991-92) IV, 
l; SKATTER (1990-91) IV, 6; (1992-93) IV, 4. 

Aksjegevinstbeskatning- se SKATTER (1989-90) 
I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2. 

- RISK-metoden- se SKATTER (1991-92) IV, 8. 
Aksjegevinstskatteloven, endr. i - se SKA'ITER 

(1990-91) IV, 4 
- oppheves- se SKA'ITER (1990-91) IV, 6. 
Aksjeloven, bestemmelse om at avvikling av aksje

selskap kan gjøres ved melding til foretaksregis
teret- se AKSJER (1989-90) Ill, 3. 

- endr. i (oppfølging av skattereformen) - se 
SKATTER (1991-92) IV, 3 og 8. 

- endr. i (statsforetak) - se STATSBEDRIFTER 
(1990-91) IV, l. 

- endr. i- se AKSJER (1991-92) IV, 2 og 3. 
- endr. i- se RETTSVESEN (1990-91) IV, 9 og lO 
- endr. som følge av EØS-avtalen - se AKSJER 

(1992-93) IV, l, 4 og 5. 

AKSJER............................... l 

Aksjer i AlS Vaksdal Mølle, budsjett 1990 - sE: 
LANDBRUKSPRODUKTER (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l. 

Aksjer i Stormøllen A/S, budsjett 1992 -se LAND
BRUKSPRODUKTER (1991-92) l, 1; (1992-93) I, 
l. 

Aksjeselskaper, fristdag ved tvangsoppløsning 
pga. av manglende revisjonsmelding - se 
RETTSVESEN (1991-92) IV, 3. 

Aksjeselskapsloven, endr. i- se BOLIGBYGGING 
(1991-92) IV, 2. 

Aksjeskatteloven (1969), endr. i - se BEDRIFTS
BESKATNING (1989-90) IV, l og SKATTER 
(1989-90) IV, 3. 

- endr. i (statsforetak) - se STATSBEDRIFTER 
(1990-91) IV, l 

- oppheves -se SKATTER (1990-91) IV, 6. 
Aksjesparing med skattefradrag, endr. av bin

dingstiden - se SKATTEFRADRAG (1989-90) 
IV, 6. 

- med skattefri gevinst (ASG) - se SKATTER 
(1990-91) IV, 6. 

- reglene for bindingstid - se SKATTEFRADRAG 
(1989-90) III, l. 

Aksjeutbytte, skatt av- se SKATTER (1991-92) I, l 
og 5; (1992-93) I, l. 

- tilbaketrekking av forslag om redusert kildes
katt for særskattepliktige oljeselskaper - se 
STATSBUDSJETTET (1991-92) I, 36. 

Aksjon Kreftkamp, innsamling til magnettomo
graf ved Buskerud sentralsykehus - se SYKE
HUS (1990-91) III, 4. 

Aksjon Skoleveg, budsjett 1990 - se VEGVESEN 
(1989-90) I, l; (1990-91)1, l. 

- prioritering og rapportering - se VEGVESEN 
(1992-93) I, l. 

Aksjonskomiteen for offentlig ansattes pensjons
rettigheter, lovforslag om samordningsloven -
se TRYGDER (1989-90) IV, 3. 

Akuttsykepleiere, administrasjon av etterutdan
ning- se HELSEPERSONELL (1989-90) Ill, 2. 

AKVAFORSK, arbeid med omorganisering - se 
HAVBRUK (1990-91) li, 3. 

- omorganisering- se HAVBRUK (1991-92) I, l. 
Akvakulturstasjon i Matre, bygging av nytt servi

cebygg- se HAVBRUK (1989-90) III, 10. 
Akvakultursøknader, inntektsanslaget - se HAV

BRUK (1992-93) I, 2. 
Akvatiske organismer, forlengelse av lov om tiltak 

mot sykdom hos- se HAVBRUK (1991-92) IV, l. 
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Albanere, serbisk undertrykking i Kosovo-provin
sen- se UTENRIKSSAKER (1990-91) Ill, 9. 

Albania, norsk deltakelse i finansieringsfasiliteter
se ØKONOMISK SAMARBEID (1992-93) Il, 3. 

Albert-lån til ungdom i Oslo, renteøkning på - se 
BOLIGBYGGING (1990-91) Ill, 2. 

Alcatel STK, Kongsvinger, arbeidsledighet etter 
Televerkets innkjøp utenlands- se TELEVER
KET (1990-91) Ill, 4. 

Aldershjem, bemanningen ved - se ELDREOM
SORG (1989-90) Ill, 9. 

Alderspensjon, forslag om endr. i inntektsprøving 
av forsørgertillegg- se FOLKETRYGD (1991-92) 
IV,4. 

- inntektsprøving mellom 67 og 70 år- se FOLKE
TRYGD (1990-91) IV, l. 

Alenefedre, utvidet rett til fødselspenger - se 
TRYGDER (1989-90) IV, 2. 

Algeforekomster, forslag om bedre overvåking 
langs kysten i Nord-Norge - se FISKERIER 
(1990-91) Il, 8. 

ALKOHOL.............. .. .......... . .. 3 

Alkoholavgift - se SÆRAVG:Iln'ER (1989-90) I, 4; 
(1990-91) I, 4; (1990-91) I, 5; (1991-92) I, 3. 
endr. -se STATSBUDSJETTET (1991-92) Il, 11. 

- -se SÆRAVGIFTER (1992-93) I, 3. 
- enclr.- se STATSBUDSJETTET (1992-93) Il, 8. 
- tilpasning til svensk system - se SÆRAVGIF-

TER (1991-92) Ill, 16. 
- ølmerking i skatteklasser - se SÆRAVGIFTER 

(1991-92) Ill, 10. 
Alkoholfrie hoteller, statens fond, budsjett 1990 -

se ALKOHOL (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-
92) I, 3; (1992-93) I, 3. 

Alkoholistinstitusjoner, praksis ved inntak - se 
ALKOHOL (1990-91) Ill, 2. 

Alkoholistinstitusjonsloven, endr. i - se TRYG
DER (1990-91) IV, 2. 

Alkoholmisbrukere, tilbud til pårørende- se SOSI
ALVESEN (1989-90) Ill, 5. 

Alkoholomsetningsloven, endr. i - se STRAFFE
LOVGIVNING (1990-91) IV, 3. 

- endr. i- se SOSIALVESEN (1991-92) IV, l. 
- kvalitetskrav til bevillingsinnehavere - se AL-

KOHOL (1991-92) Ill, 9. 
Alkoholreklame, arbeidet i internasjonale fora mot 

-se KRINGKASTING (1991-92) Ill, 6. 
- kabelspredning av satellittfjernsyn- se KRING-

KASTING (1991-92) Il, 2. 
- norsk forbehold i europeisk konvensjon - se 

KRINGKASTING (1992-93) II, 6. 
Alkokutt-kampanje, statstilskudd ··se ALKOHOL 

(1989-90) I, 2 og (1991-92) I, 3. 
Allergi, avgiftsfritak for nødvendige sol- og fuktig

hetskremer- se HELSEVESEN (1991-92) Ill, 32. 
- handlingsplan for barn og unge med- se FOL

KEHELSE (1991-92) Ill, 4. 
- plager pga. inneklimaet i offentlige bygg - se 

FOLKEHELSE (1989-90) Ill, 2. 
- utvikling av plager ved astma og- se FOLKE

HELSE (1990-91) Ill, 2. 
Allmenngjøring av tariffavtaler, lov om - se 

LØNN (1992-93) IV, 3. 
Allmenninger, opphevelse av gjeldende lovgiv

ning- se LANDBRUK (1991-92) IV, 2. 
Allmenningsloven, behandling i Stortinget - se 

LANDBRUK (1989-90) Ill, 5. 
Allmennlærerutdanning, utvidelse til4 år- se LÆ

RERE (1990-91) Il, 5. 
Almaas, Per, minnetale over tidl. stortingsrepr., 

S.tid 4587 (30.9.91). 
Alna kjøpesenter, Oslo, planlegging av - se BYG

NINGSVESEN (1990-91) III, 7. 

Alnabruterminalen, Oslo, riksvegtilknytning - se 
VEGVESEN (1991-92) Il, 10. 

Alnes fyr, salg til Giske kommune - se STATS
BUDSJETTET (1992-93) Il, 8. 

Alpin World Cup, distriktspolitiske konsekvenser 
for Norge- se IDRETT (1990-91) Ill, 7. 

Alpinanlegg, bedring av sikkerheten- se IDRETT 
(1989-90) III, 9. 

Alstadheim, Håvard, utvalgsleder - se LAND
BRUK (1992-93) Il, 3. 

Alstadheim-utvalget og jordbruksoppgjøret - se 
LANDBRUK (1991-92) I, l. 

- høringsfrist for innstilling - se LANDBRUK 
(1990-91) Ill, 13 

- oppfølging av innstilling - se LANDBRUK 
(1991-92) Ill, 16. 

- Skjåk kommune sender uttalelse om innstilling 
fra- se LANDBRUK (1990-91) Il, 23. 

Alta museum, gjenbevilgning til- se FORSVARS
MATERIELL (1989-90) Il, 3. 

Alta-demonstranter, benådning etter bøteleggelse 
-se STRAFFELOVGIVNING (1990-91) Ill, 3. 

Alternativ Framtid, budsjett - se VITENSKAP 
(1989-90) I, 2; (1990-91) I, 3; (1991-92) I, 2; (1992-
93) I, 2. 

- evaluering av forskningsprosjekt - se VITEN
SKAP (1991-92) Ill, 6. 

- forskningsmeldingen - se VITENSKAP (1992-
93) Il, 3. 

Alternativ medisin, gjennomgang av - se HELSE
VESEN (1991-92) I, l. 

- lovregler for- se HELSEVESEN (1990-91) Ill, 6. 
- tilskudd 1993 til Norsk Forskningsfond for - se 

HELSEVESEN (1992-93) I, l. 
- utdanning på høyskolenivå - se HELSEVESEN 

(1992-93) III, 25. 
Alternativ til Vold, fremtidig finansiering- se KRI

MINALOMSORG (1992-93) Ill, 2. 
- tiltak for overgriper - se LIKESTILLING (1992-

93) Il, l. 
Aluminiumsindustri, reduksjon av C02-utslipp -

se MILJØVERN (1991-92) Ill, 20. 
Aluminiumverk, moderniseringsplaner i Årdal og 

på Sunndalsøra - se NORSK HYDRO AS (1992-
93) III, 3. 

Amalgam, dekning av utgifter til utskifting av fyl
linger- se HELSEVESEN (1991-92) I, l. 

Amalgamallergi, interp. om - se HELSEVESEN 
(1991-92) Il, 7. 

- lovverk som hindrer nye tilfeller- se HELSEVE
SEN (1990-91) Ill, 16. 

Amatørteater, verdensfestival i Halden 1991 - se 
KUNST (1990-91) I, 2. 

Ambassade, Berlin, omgjøring til generalkonsulat
se UTENRIKSSAKER (1990-91) I, l. 

- etablering i Pretoria, Sør-Afrika - se UTEN
RIKSSAKER (1991-92) I, l. 

- i Bucuresti, gjenopprettelse av norsk- se UTEN
RIKSSAKER (1989-90) Il, 3. 

- i Tallinn, Riga og Vilnius, opprettelse av stedlige 
norske- se UTENRIKSSAKER (1991-92) Il, l. 

- lokalisering av den norske ambassade i Israel -
se UTENRIKSSAKER (1989-90) Ill, 4. 

Ambassader, bev. 1992 til ambassadevakthold- se 
POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1992-93) Il, 
3. 

- integrering av NORAD-representasjoner og - se 
UTENRIKSSAKER (1992-93) I, l. 

- nye stillinger i Brussel og Geneve i forbindelse 
med EØS-avtalen- se EFTA/EF (1992-93) I, 2. 

Ambulansepersonell, utdannelse for - se HELSE
PERSONELL (1992-93) Il, 2. 

Ammepermisjon, krav om legeerklæring ved for
lenget- se ARBEIDSVILKAR (1991-92) Ill, 9. 

Ammunisjonsforvaltning- se FORSVARSMATE
RIELL (1992-93) I, l. 
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Ammunisjonslagre ved Skoddebergvann, konse
kvensanalyse før utbygging - se FORSVARS
MATERIELL (1990-91) Ill, 2. 

Amnesti med automatisk oppholdstillatelse for 
asylsøkere etter seks måneder - se INNVAN
DRERE (1989-90) Ill, l. 

Amnesty International, muligheter for adgang til 
India- se MENNESKERETTIGHETER (1989-
90) Ill, 6. 

- forholdene i Peru og norsk asylpraksis - se 
MENNESKERETTIGHETER (1991-92) Ill, 3. 

AMO (Arbeidsmarkedsopplæring), konkurranse 
med ordinært arbeidsmarked - se ARBEIDS
LIV (1992-93) Ill, l. 

AMO-midler til TIDA-prosjektet i Sauda - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1992-93) Ill, 6. 

AMO-sentre, samordning av opplæringstiltak- se 
VOKSENOPPLÆRING (1991-92) I, l og (1992-
93) I, l. 

AMRAAM-raketter, anskaffelse av - se FOR
SVARSMATERIELL (1991-92) Il, 3. 

AMS-ordning (Aksjesparing med skattefradrag), 
gjeninnføring- se SKATTER (1992-93) IV, 4 og 
STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 32. 

Anadrome laksefisk, fredning av - se NATUR
VERN (1991-92) IV, 3. 

Analfabeter, nivårelatert alfabetisering for innvan
drere- se INNVANDRERE (1989-90) Ill, 23. 

Anbud i rutetransport, iverksettelsestidspunkt - se 
SAMFERDSEL (1992-93) I, l og Ill, 4. 

- i vegsektoren, lønnsomhetsberegninger for- se 
VEGVESEN (1992-93) III, 7. 

- ved innkjøp i Forsvaret- se FORSVAR (1989-90) 
III, 20. 

- kommunale oppdrag til lokale bedrifter -- se 
KOMMUNER (1990-91) HI, 9 

- regler ved offentlige innkjøp i kommunene - se 
KOMMUNER (1990-91) Il, 52 

- åpning for bruk av anbud i rutedriften- se SAM
FERDSEL (1990-91) IV, l. . 

Anbudsprinsipp ved subsidiering av lokale bil- og 
båtruter, lovforberedelse - se SAMFERDSEL 
(1989-90) I, 2. 

ANC, bruk av midler til frigjøringsbevegelsen - se 
UTENRIKSSAKER (1992-93) III, 14. 

- ydmykende kontroll på Fornebu av datter til re
presentant for- se TOLL (1989-90) Ill, 2. 

Andelsboliger og selveierboliger, likebehandling 
ved formuesfastsettelse- se SKATTER (1989-90) 
III, 3. 

Andelsleiligheter, høyere kvadratmeterpris for 
små enn for store- se BOLIGBYGGING (1989-
90) Ill, 10. 

Andenes KIV, erstatning for kystvaktfartøyet - se 
FORSVAR (1990-91) Ill, l 

- oppdrag i forbindelse med Golf-konflikten - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31; FORSVAR 
(1990-91) Il, 2 og 7; (1990-91) III, 14. 

Andersen, Torgeir, minnetale over tidl. stortings
repr., S.tid. 2373 (14.2.91). 

Andersland-utvalget, anbefaling om ledelse i of
fentlige sykehus- se SYKEHUS (1990-91) Ill, 11. 

Andøy videregående skole, avslag på etabl~ring av 
kurs i romteknologi - se VIDEREGAENDE 
SKOLER (1992-93) I, l. 
Romteknologi VK Ill - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1991-92) Ill, 12. 

Andøya, nedleggelse av Infanteribataljon nr. 3/Bri
gaden i Nord-Norge- se FORSVAR (1991-92) Il, 
8. 

- støtte til søk etter forlis- se SJØFART (1991-92) 
Ill, 4. 

Andøya flystasjon, kaderstatus - se FORSVAR 
(1992-93) Il, 6. 

- nasjonal forhåndsfinansiering av fellesfinansier-

te prosjekter- se NATO (MILITÆRTEKNISKE 
SPM) (1991-92) Il, 3. 

Angola, katastrofehjelp 1989 - se UTVIKLINGS
HJELP (1989-90) Il, l. 

Angrefristloven, endr. som følge av EØS-avtalen
se FORBRUKERSAKER (1992-93) IV, l. 

Angvik-Tingvoll, drift av ferjesamband - se FER
GER (1991-92) I, l; (1991-92) Il, l og (1991-92) III, 
l. 

Anke i straffesaker - se DOMSTOLER (1992-93) IV, 
5. 

Ankesaker til Trygderetten, gebyr på - se TRYG
DER (1990-91) III, 12. 

Ankeutvalg, behandling av krigspensjoneringssa
ker- se TRYGDER (1989-90) IV, 2. 

Anløpsregler for fremmede ikke-militære fartøyers 
adgang til norsk territorium - se FORSVAR 
(1991-92) Ill, 10. 

Ann Mary, forholdene for mannskapet på det arres
terte skipet- se SJØFART (1992-93) Ill, l. 

Anne Kristin-saken, dekning av utgifter til løs
ning- se RETTSVESEN (1992-93) III, 2. 

- norske borgeres sikkerhet i utlandet - se 
RETTSVESEN (1992-93) Il, 2. 

Annen pinsedag, forslag om omgjøring til arbeids
dag (ikke bifalt) - se STATSBUDSJETTET 
(1992-93) IV, 3. 

Anonymitetsprinsippet ved kunstig befruktning
se SVANGERSKAP (1992-93) Il, l. 

Anorex.ia nervosa, behandling og forebygging av
se SYKDOMMER (1990-91) III, l. 

ANSA, midler til informasjonsmedarbeider - se 
UTDANNING (1990-91) I, l. 

- program for bredere rekruttering av utenlands
studenter- se UTDANNING (1989-90) l, l. 

Anskaffelsesvirksomhet i staten og Forsvaret, re
gelverk -se RIKSREVISJONEN (1992-93) Il, 4. 

Ansvarlige selskaper, forslag om revisjonsfritak 
for små- se HANDEL (1990-91} IV, l. 

Ansvarlighetsloven, behandling av mulige brudd 
på- se REGJERINGEN (1991-92) Ill, 5. 

- forslag vedr. justisministerens mulige brudd på
se REGJERINGEN (1991-92) IV, l. 

Ansvarsforsikring på utlånte elektriske rullestoler 
-se FORSIKRING (1991-92) HI, 3. 

Ansvarsreformen - se HVPU -reformen. 
Antarktis, forslag om eget verneområde under FN -

se MILJØVERN (1990-91) Il, 12. 
- hjemmel for forskriftsgiving- se POLAROMRÅ

DER (1989-90) IV, l. 
Antarktissamarbeidet - se INTERNASJONALT 

SAMARBEID (1989-90) Il, 6_ 
Antarktistraktaten, Norges standpunkt til fprbud 

mot mineralutvinning - se POLAROMRADER 
(1990-91) Ill, l og 2. 

- samtykke til ratifikasjqn av protokoll om miljø
vern- se POLAROMRADER (1992-93) Il, l. 

Antiabort-kongress, utenriksministerens deltakel
se ved - se SVANGERSKAP (1989-90) III, 8. 

Antidumpingtiltak, EFs praksis overfor ferrolege
ringsprodusenter i Øst-Europa - se INDUSTRI 
(1992-93) Il, 2. 

Antikviteter, kontroll med omsetning av- se HAN
DEL (1989-90) Ill, l. 

Antirasistisk Senter, personregister - se MEN
NESKERETTIGHETER (1991-92) Ill, 4. 

Apartheid erklæring fra 16. spesialsesjon i FN- se 
FN (1990-91) Il, 5. 

- tilskudd til forvaltningsfond for Sør-Afrika - se 
FN (1989-90) I, l; (1990-91) I, 2. 

Apartheidkomiteen, rapport fra - se ARBEIDS
LIV (1989-90) Il, 3. 

Apotekavgiftsfondet, budsjett - se HELSEVESEN 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 
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Apotekavgift, budsjett- se SÆRAVGIFTER (1989-
90) I, 3; (1990-91) I, 3; (1991-92) I, 4; (1992-93) I, 4. 

Apotekernes Fællesindkjøp A/S, flytting fra Bodø 
-se HELSEVESEN (1991-92) Ill, 12. 

Apoteketatens pensjonsordning, budsjett - se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1989-90) I, 
l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- encir. budsjett 1991- se STATENS PERSONAL
POLITIKK (1991-92) Il, l. 

- endr. i- se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1990-91) IV, l. 

Apotekfilial ved Sarpsborg sykehus - se SYKE
HUS (1990-91) III, 14. 

Apotekloven, endr. som følge av EØS-avtalen- se 
HELSEVESEN (1992-93) IV, l. 

Apotekvesenet, budsjett - se HELSEVESEN 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- redusert tilskudd 1992 - se HELSEVESEN 
(1992-93) li, 5. 

Appelsin i Fruktbrandy, fritt salg av- se ALKO
HOL (1992-93) Ill, 4. 

Arbeid for trygd, konstitusjonelle antegnelser 1991 
til sysselsettingstiltaket - se RIKSREVISJO
NEN (1992-93) li, 2. 

- påstand om misbruk innen fiskeindustrien- se 
FOLKETRYGD (1990-91) Ill, 2 

- tilbud til langtidsledige - se FOLKETRYGD 
(1990-91) I, 6 

- tilleggsbevilgning til kommunene - se KOMMU
NENES ØKONOMI (1989-90) Ill, 12. 

- uheldig virkning for entreprenører - se FOLKE
TRYGD (1991-92) Ill, 5. 

- utvidet tilbud til langtidsledige - se FOLKE
TRYGD (1990-91) IV, 3. 

Arbeiderbevegelsen, lave husleier i offentlige 
bygg- se POLITISKE PARTIER (1990-91) Ill, l. 

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, doku
menter fra Overvåkingstjenestens arkiv - se PO
LITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1992-93) Ill, 
33. 

Arbeiderbladet, styret opptrådt i strid med aksje
loven- se MASSEMEDIA (1990-91) III, l. 

Arbeiderpartiet, Dagsnyttsending om kontakt 
med overvåkingstjenesten - se POLITISKE 
PARTIER (1992-93) Il, 3. 

- habilitet i Oslo bystyre i Folketeaterbygningssa
ken- se POLITISKE PARTIER {1990-91) Ill, 3 

- habilitetsproblem for regjeringen ved lønnsopp
gjøret- se REGJERINGEN (1990-91) Ill, 2. 

- kontakt med overvåkingstjenesten - se POLI
TISKE PARTIER (1989-90) Il, 2. 

Arbeiderpartiets 6-punkts program for sikring av 
norske interesser i EØS-prosessen- se EFTA/EF 
(1990-91) Il, l. 

Arbeiderpartiets landsmøte, oppfølging av ved
tak om sysselsettingsbudsjett- se SYSSELSET
TING {1992-93) Ill, 3. 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet, bud
sjett - se DEPARTEMENTER (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTE
MENTER (1991-92) Il, 2; (1992-93) Il, 6. 

- saldering 1991 - se DEPARTEMENTER (1990-
91) I, 12. 

- opprettelse av - se DEPARTEMENTER {1989-
90) I, 13. 

- tilleggsbev. i forbindelse med opprettelse av- se 
DEPARTEMENTER (1989-90) Il, l. 

Arbeidsdirektoratet budsjett - se ARBEIDSLIV 
(1989-90) l, l; (1990-91} I, l; {1991-92) I, l. 

- konstitusjonelle antegnelser 1990 til edb-syste
mer- se RIKSREVISJONEN (1991-92) Il, 4. 

Arbeidsdirektøren, uttalelse om EØS-avtalen som 
løsning på arbeidsledigheten- se SYSSELSE'I
TING (1991-92) Ill, 17. 

Arbeidsformidlingen, budsjett 1990- se SYSSEL
SETTING (1989-90) l, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, 
l. 

- Oslo, desentralisering av- se SYSSELSETTING 
(1990-91) Ill, 22. 

- Sandnes, oppfølging av oljerelaterte kurs - se 
SYSSELSETTING (1991-92) Ill, 20. 

Arbeidsformidling av leger, privat - se SYSSEL
SETTING (1992-93) Ill, 8. 

- i byggebransjen, ulovlig - se SYSSELSETTING 
(1989-90) Ill, 28 og 33. 

- dispensasjon for privat - se SYSSELSETTING 
(1989-90) Ill, 5 og (1992-93) IV, 3. 

- flere stillinger til - se STATSBUDSJETTET 
(1992-93) Il, 8. 

- forslag om privat (ikke bifalt)- se SYSSELSET
TING (1991-92) Il, 11 og 12; (1992-93) Il, 3. 

- samordning av tjenester med trygdekontor og 
sosialkontor- se STATSBUDSJETTET (1990-91) 
Il, 14. 

Arbeidsforskningsinstituttet, budsjett - se AR
BEIDSLIV (1989-90) I, l; {1990-91) I, l; {1991-92) 
I, l; (1992-93) I, l. 

Arbeidsgiveravgift 1993, reduserte satser - se 
STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 32. 

- av høyere lønninger (kakseskatt) - se STATS
BUDSJETTET (1992-93) Il, 8 og FOLKE
TRYGD (1992-93) IV, 5. 

- for Namdalen, redusert 1992 - se STATSBUD
SJETTET (1991-92) I, 36. 

- for tilskudd til kollektive pensjonsordninger - se 
FOLKETRYGD (1989-90) IV, 2 

- forslag om fritak for NOR-flåten - se SJØFART 
(1990-91) Il, 2 

- fritak for arbeid utført etter vedtak i konfliktråd 
-se SKATTER (1991-92) IV, 7. 

- henstilling om redusert - se STATSBUDSJET-
TET (1992-93) I, 2. 

- i Nord-Norge- se FISKERIER (1989-90) Il, 6 
- i Nord-Norge, reduksjon 1991 - se STATSBUD-

SJETTET (1989-90) Il, 11. 
- knyttet til arbeidssted - se STATSBUDSJET

TET (1990-91) li, 14 
- omlegging slik at bedriftens lokalisering blir av

gjørende for avgiftens størrelse- se AVGIFTER 
(1989-90) Ill, l. 

- reduksjon for personer under 25 år- se AVGIF
TER (1990-91) Ill, 4 

- reduksjon i- se AVGIFTER (1991-92) III, l. 
- til folketrygden 1990- se AVGIFI'ER (1989-90) I, 

l og 2; (1990-91) I, l og 2; (1991-92) I, l og 2; (1992-
93) I, l og 2. 

- ved arbeidsutleie - se FOLKETRYGD (1989-90) 
IV,4. 

Arbeidsgiverperioden for innbetaling av sykepen
ger- se TRYGDER (1992-93) I, 2 og IV, 4. 

Arbeidsgivertilskudd ved statssykehusene, folke
trygdavgift av -se HELSEVESEN (1992-93) Il, 5. 

Arbeidskolonier, permanent drift av Sandeid - se 
FENGSLER (1990-91) Ill, 4. 

Arbeidskonferanse, Gen~ve 1990, den 77. interna
sjonale- se ARBEIDSLIV (1990-91) Il, 2. 

- Gen~ve 1992, den 79. internasjonale - se AR
BEIDSLIV (1992-93) Il, l. 

Arbeidskontor på Askøy - se SYSSELSETTING 
(1990-91) Ill, 14 

- nedlegging på Eidsvoll- se SYSSELSETTING 
(1990-91) Ill, 15 

- saksbehandlingstid for trygdeutbetaling - se 
FOLKETRYGD (1991-92) Ill, 4. 

- styrking av kapasitet - se SYSSELSETTING 
(1990-91) Ill, 5. 

Arbeidskontorene i Nordland, reduksjon i virk
somheten - se SYSSELSETTING (1989-90) Ill, 
21. 
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Arbeidskontorer, samarbeidsforsøk med sosial
kontorer- se SYSSELSETTING (1989-90) Il, 5. 

Arbeidsledighet - se REGJERINGEN (1990-91) Il, 
1 og (1990-91) Ill, l 
belastningen ved - se SYSSELSETTING (1990-
91) Il, l 

- handlingsplan mot - se SYSSELSETTING 
(1989-90) Ill, 7 

- og den økonomiske politikken- se STATSBUD
SJETTET (1989-90) I, 36. 

- Regjeringens ansvar - se SYSSELSETTING 
(1991-92)III, 11. 
tilbud om arbeid eller utdanning for arbeidsledi
ge under 25 år - se SYSSELSETTING (1990-91) 
Il, 5. 

Arbeidsledighetstrygd ved permitteringer i fis
keindustrien- se FOLKETRYGD (1992-93) Ill, 4. 

- beregning for adventister - se FOLKETRYGD 
(1991-92) Ill, 3. 
budsjett 1990- se FOLKETRYGD (1989-90) I, 4; 
(1990-91) I, 5; (1991-92) I, 3; (1992-93) I, 3. 

- dispensasjon fra 80- ukersregelen - se FOLKE
TRYGD (1991-92) IV, 3. 

- endr. budsjett - se FOLKETRYGD (1991-92) 11, 
2; (1992-93) II, 2. 
endr. i beregningsgrunnlag og stønadsperiode
se FOLKETRYGD (1990-91} IV, 3 

- endr. i lovbestemmelse vedr. forsørgertillegg- se 
FOLKETRYGD (1992-93) IV, 2. 

- forenkling av reglene og endringer i 80-ukersre
gelen- se FOLKETRYGD (1989-90) IV, 5 
foreslåtte endringer i 80- ukersregelen - se FOL
KETRYGD (1990-91) I, 6 

- forskottsutbetaling før høytider - se FOLKE
TRYGD (1991 -92) IV, l. 

- forslag fra Børre Rønningen pva. SV om å vur
dere 80-ukersregelen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT (1989-90} I 

- forslag om at arbeidsledige opprettholder første
gangs dagpenger i ledighetsperioden- se FOL
KETRYGD (1990-91) Il, 9 

- forslag om oppheving av 80- ukers regelen - se 
FOLKETRYGD (1990-91) 11, 6 og 8; (1991-92) Il, 
8. 

- i stedet for sosialhjelp, forslag om å utrede - se 
SOSIALVESEN (1991-92) 11, 2. 

- innstramming i reglene for utbetaling- se FOL
KETRYGD (1992-93) IV, 3. 

- innstramminger - se SYSSELSLTTING (1992-
93) Ill, 14. 

- lønnstilskott i stedet for - se FOLKETRYGD 
(1992-93) IV, 4. 

- misbruk av- se TRYGDER (1991-92) Ill, lO. 
- oppheving av 80-ukersregelen - se FOLKE-

TRYGD (1989-90) Ill, l 
- rutiner for utbetaling før høytider- se FOLKE

TRYGD (1990-91) Ill, 5. 
- saksbehandlingstid ved arbeidskontor - se FOL

KETRYGD (1991-92) Ill, 4. 
- saldering 1992- se FOLKETRYGD (1991-92) I, 6. 
- sammenheng med gavepensjon - se FOLKE-

TRYGD (1991-92) Ill, 11. 
- satsen på ferietillegget - se FOLKETRYGD 

(1989-90) Ill, 4 
- størrelsen på forsørgertillegg - se TRYGDER 

(1989-90) Ill, 6 
- tilleggsbevilgning 1989 - se FOLKETRYGD 

(1989-90) Il, l. 
- utbetaling ved opphold i utlandet- se FOLKE

TRYGD (1991-92) Ill, 6. 
- uttalelse fra Askøy kommune om 80-ukers rege

len for arbeidsledige - se FOLKETRYGD (1991-
92) II, l. 

ARBEIDSLIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Arbeidsløsheten, forslag om tiltak mot - se SYS
SELSETTING (1989-90) 11, l. 

Arbeidsmarkedsbedrifter, attføringsarbeidet - se 
SYSSELSETTING (1990-91) Il, 7 

- fordeling av plasser mellom fylkene - se SYS
SELSETTING (1991-92) Ill, 13. 

- indeksregulering av lønn ved tariffoppgjøret - se 
LØNN (1990-91) Ill, 4 

- lønnstilskudd for yrkeshemmede - se SYSSEL
SETTING (1991 -92) Il, 7. 

- midler til Karmøy Industri A/S - se INDUSTRI 
(1990-91) III, 23 

- refusjonssystemet for - se SYSSELSETTING 
(1990-91) Ill, 20. 

Arbeidsmarkedsetaten, ansvar for yrkesrettet att
føring- se SYSSELSETTING (1992-93) Ill, 13. 
Bergen, forsøksprosjektet «Bedre bruk av sosi
alhjelpsmidler» - se SYSSELSETTING (1989-
90) Ill, 2. 

- budsjett 1993- se SYSSELSETTING (1992-93) I, 
l. 

- konsekvenser av omorganisering - se SYSSEL
SETTING (1992-93) Ill, 9. 

- omorganisering og desentralisering - se SYS
SELSETTING (1991-92) I, 2. 

Arbeidsmarkedsinstitutt, avvikling av - se SYS
SELSETTING (1991-92) I, 2. 

Arbeidsmarkedsmidler, forhindring av misbruk
se SYSSELSETTING (1989-90) Ill, 36 

- mulighet for å gi fagkompetanse i samarbeid 
med videregående skoleverk- se SYSSELSET
TING (1989-90) Ill, 30. 

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO), konkurranse 
med ordinært arbeidsmarked - se ARBEIDS
LIV (1992-93) Ill, l. 

- styrking av - se ARBEIDSLIV (1991-92) I, l; 
(1992-93) I , l. 
budsjettendringer i forb. med frikommunefor
søket - se DISTRIKTSUTBYGGING (1989-90) 
11, 7. 

Arbeidsmarkedspolitikken- se STATSBUDSJET
TET (1991-92) I, 36; (1992-93) I, 32. 
se STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 3; (1991-92) 
I, 2; (1992-93) I, 2; SYSSELSETTING (1990-91} I, 
2; (1991 -92) I, 3. 

Arbeidsmarkedstiltak budsjett- se SYSSELSET
TING (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

- for yrkeshemmede, endr. budsjett 1990- se FYL
KESKOMMUNENES ØKONOMI (1989-90) Il, 3 

- forenkling av regelverket - se SYSSELSET
TING (1989-90) Ill, 22 

- forskriftshjemmel for iverksettelse og for fast
setting av lønn- se SYSSELSETTING (1992-93) 
IV, 6. 

- i Aust-Agder - se SYSSELSETTING (1992-93) 
Ill, 7. 

- i kultursektoren - se SYSSELSE~~ING (1992-
93) Ill, 12. 
konkurranse med ordinært arbeidsmarked- se 
SYSSELSETTING (1991-92) III, l; (1992-93) Ill, 
10. 

- nye - se STATSBUDSJETTET (1991-92) Il, 11; 
(1992-93) Il, 8. 

- storbyenes lave andel i forhold til ledige - se 
SYSSELSETTING (1991-92) Ill, 2. 

- sysselsetting i offentlig virksomhet, redusert 
budsjett 1990 - se STATSBUDSJETTET (1989-
90) I, 26. 

ARBEIDSMILJØ .............. . ....... 10 
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Arbeidsmiljøloven, en<lr. i- se ARBEIDSVILKÅR 
(1992-93) IV, 4, FAMILIE (1992-93) IV, l og 
TRYGDER (1992-93) IV, 3. 

- endr. i- se TRYGDER (1990-91) IV, 2. 
- endr. vedr. omsorgsarbeid- se TRYGDER (1989-

90) IV, 2 
- forskrifter om yrke~messig dykkerutdannelse

se ARBEIDSVILKAR (1992-93) Ill, 2. 
- forslag om endr.- se ARBEIDSLIV (1989-90) Il, 

2 
- kontantstønad under sykdom, ved fødsel og 

adopsjon- se TRYGDER (1989-90) IV, l 
- regulering av overtidsarbeid - se ARBEIDSVIL

KAR (1991-92) Ill, 12. 
- utvidet rett til sykepenger ved deltakelse på for

eldrekurs- se TRYGDER (1991-92) IV, l. 
- virkeområde i petroleumsvirksomheten - se OL

JE (1989-90) Il, 5. 
Arbeidsrett, konsekvenser av en EØS-avtale for 

norsk- se EFTA/EF (1990-91) Ill, 19. 
Arbeidsretten, budsjett - se ARBEIDSVILKÅR 

(1989-90) I, 2; (1990-91) I, l; (1991-92) I, 2; (1992-
93) I, 2. 

Arbeidsrådgivningskontor, etablering av- se SYS
SELSETTING (1991-92) I, 2. 

Arbeidssøkendes interesseorganisasjon (ASI), til
skudd 1993- se SYSSELSETTING (1992-93) I, l. 

Arbeidstakerorganisasjoner, bev. til kurs for til
litsvalgte - se VOKSENOPPLÆRING (1990-91) 
I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Arbeidstid, forsøk med utvidet - se LÆRERE 
(1989-90) Ill, l. 

- i kommunesektoreq, drøfting i tariffoppgjøret -
se ARBEIDSVILKAR (1991-92) Ill, 7 . 

- øking til40 timer- se ARBEIDSVILKÅR (1991-
92) Ill, 4. 

Arbeidstidbestemmelsene, Direktoratet for ar
beidstilsynets. holdning til brudd på - se AR
BEIDSVILKAR (1989-90) Ill, 3. 

Arbeidstidsreformen, gjennomføring i Postverket 
-se RIKSREVISJONEN (1989-90) Il, 6. 

Arbeidstillatelse for russiske gateselgere - se AR
BEIDSLIV (1992-93) Ill, 2. 

- for utlendinger til sesongarbeid - se SYSSEL
SETTING (1991-92) Ill, 19. 

Arbeidstilsynet budsjett - se ARBEIDSMILJØ 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- drift av laboratorium i Narvik - se ARBEIDS
MILJØ (1990-91) Ill, 4. 

- godkjenning av ny jordbruksmaskin - se AR
BEIDSMILJØ (1989-90) Ill, 8 

- holdning til brudd på arbeidstidsbestemmelse
ne- se ARBEIDSMILJØ (1989-90) Ill, 7 

- omorganisering av - se ARBEIDSMIWØ (1989-
90) Ill, 10. 

Arbeidstreningsgrupper, nedlegging - se SYS
SELSETTING (1991-92) Ill, 8. 

Arbeidsutleie, ansvaret for innbetaling av arbeids
giveravgift ved- se FOLKETRYGD (1989-90) IV, 
4. 
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Arealpolitikk, mål og prinsipper for en helhetlig
se LOKALFORVALTNING (1992-93) li, 3. 

Arealtilskudd, frikirkebygg- se STATSBUDSJET
TET (1990-91) U, 14. 

- til privateide kirkebygg - se TROSSAMFUNN 
(1989-90) I , 2 

- til privateide skoler 1990 -se PRIVATSKOLER 
(1989-90) I, l. 

Arendal, byutvikling og bevaringshensyn - se 
KULTURVERN (1990-91) Ill, 3. 

Arendal kommune, kommunesammenslåinger- se 
KOMMUNER (1990-91) Il, 24 

- lensmannsstilling etter kommunesammenslå
ing - se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 
(1990-91) Ill, 19. 

Arendalsbanen, elektrifisering - se JERNBANER 
(1992-93) II, 4. 

Arendalsvassdraget, nye konsesjoner - se VASS
DRAGSREGULERING (1991-92) Il, l. 

Ariane-5, utvidet deltakelse i ESAs bærerakettpro
gram -se INTERNASJONALT SAMARBEID 
(1990-91) Il, 4. 

Arisan, fjerning av vrak - se FORURENSNING 
(1991-92) Ill, 15. 

- skipsforlis på Mørekysten- se SIKKERHET TIL 
SJØS (1991-92) Ill, 4 og 5. 

- styrket kontroll med skip - se SJØFART (1991-
92) Il, l. 

Arkeologisk Museum, Stavanger, bev. - se KUL
TURVERN (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) 
I, 2. 

Arkeologiske undersøkelser før utbygging av 
gassrørledning til Sverige - se OWEOMSET
NING (1989-90) Ill, 11. 

Arkitekter, avvikling av Husbankens ordning - se 
DEN NORSKE STATS HUSBANK (1991-92) Ill, 
5. 

Arkitekthøgskolen i Oslo, budsjett - se HØGSKO
LER (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

Arkitektskole, fortsatt virksomhet i Bergen - se 
HØGSKOLER (1990-91) Ill, 3. 

Arkitektur (kulturmeldingen)- se KULTUR (1992-
93) Il, 2. 

Arkivformål, budsjett- se KULTURVERN (1989-
90) I, 2; (1990-91) l, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

Arkivlov, forskrifter for journalføring i departe
mentene - se DEPARTEMENTER (1992-93) III, 
l. 

- -se KULTURVERN (1992-93) IV, l. 
Arkivspørsmål, overenskomst mellom Danmark 

og Norge- se KULTURVERN (1990-91) Il, l. 
Arkivvern (kulturmeldingen) - se KULTUR (1992-

93) Il, 2. 
Arktisk torsk, kvoter for- se FISKERIER (1989-90) 

Ill, 9 
- kvoter og fangst i 1980-årene -se FISKERIER 

(1989-90) Ill, 3. 
Armeens Udrederkvartere~. opphevelse av lov om 

-se FORSVAR (1989-90) IV, l. 
Armenia, ubrukte nødhjelpsmidler - se UTEN

RIKSSAKER (1992-93) Ill, 14. 
Arne Garborgs plass, Oslo, bygging av lokk over -

se STATSEIENDOMMER (1991-92) I, l. 
Arran Lulesamisk Senter, Drag i Tysfjord - se 

KULTUR (1992-93) Il, 2. 
Arrestforvaltarar, etterutdanning for- se FENGS

LER (1989-90) Ill, 6. 
Arrestkonvensjonen, tiltredelse av- se TRAKTA

TER (1992-93) IV, 3. 
Artilleriet, omorganisering - se FORSVAR (1991-

92) Il, 8. 
Artilleriregiment nr 2, sammenslåing med Feltar

tilleriets skole- og øvingsavdeling - se FOR
SVAR (1990-91) Il, 10. 

Arveavgift - saksbehandlingstid for beregning - se 
SÆRAVGIFTER (1990-91) Ill, 12. 

- se SÆRAVGIFTER (1989-90) I, 4; (1990-91) I, 4; 
(1991-92) I, 3; (1992-93) I, 3. 

Arveavgiftsloven, endr. i (oppfølging av skattere
formen)- se SKATTER (1991-92) IV, 8. 

- endr. i- se SKATTER (1992-93) IV, 4 og SÆRAV
GIFTER (1992-93) IV, 2. 

Arveloven, endr. i- se RETTSVESEN (1989-90) IV, 
4. 
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- endr. i forbindelse med ny ekteskapslov - se FA
MILIE (1990-91) IV, 4. 

Arverekkefølgen, lik arverett for begge kjønn - se 
KONGEN (1989-90) Il, 2. 

Asbest, samtykke til ratifikasjon av ILO-konven
sjon- se ARBEIDSLIV (1991-92) Il, l. 

Asbestinnhald i produkt, tilpasning til EFs regel
verk om- se EFrA/EF (1989-90) Ill, 6. 

Asdahl, Kristian, formann i Representantskapet i 
Norges Bank, meddeler at han trekker seg - se 
NORGES BANK (1991-92) Il, l. 

ASG-ordning (Aksjesparing med skattefri ge
vinst}, opphevelse av - se SK.ATIER (1992-93) 
IV, 4. 

ASI, Arbeidssøkendes interesseorganisasjon, til
skudd 1993 - se SYSSELSETTING (1992-93) I, l. 

Asia, bistand 1992- se UTVIKLINGSHJELP (1991-
92) I, 2; (1992-93) I, l. 

Askerklinikken, anke på avslag på søknad om 
etablering av privat sykehus- se HELSEVESEN 
(1989-90) Ill, 18. 

Askevold, Odd Helge, utvalgsleder- se TRYGDER 
(1992-93) Il, l. 

Askim, forslag om tiltak mot nedleggelse av Viking 
Dekk A/S- se INDUSTRI (1990-91) Il, 10 

- konsesjonsvilkår for Viking Dekk A/S -se IN
DUSTRI (1990-91) Ill, 10, 20 og 22 

- nedleggelse av Viking Dekk A/S - se INDUSTRI 
(1990-91} Ill, 7 

- omstillingstiltak etter nedlegging av Viking 
Dekk- se INDUSTRI (1991-92) Il, l. 

- sikring av Viking Dekk A/S gjennom eierselska
pet Kooperativa Forbundet - se INDUSTRI 
(1990-91) Ill, 18 og 19 

- trygging av arbeidsplasser ved Viking Dekk - se 
INDUSTRI (1990-91) Ill, 9. 

Askim Personalutvikling A/S, omstilling i Askim 
etter nedlegging av Viking Dekk - se INDU
STRI ( 1991-92) Il, 1. 

- tilbakeføring av overskytende midler- se INDU
STRIUTBYGGING (1992-93) I, 2. 

- tilskudd 1992 - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1991-92) I, l. 

Askim Produksjonspark AlS, omstilling i Askim 
etter nedlegging av Viking Dekk - se INDU
STRI (1991-92) li, 1. 

Askvoll, tiltak for lokalsamfunnet etter nedlegging 
av Norway Foods - se FISKEOMSETNING 
(1992-93) Il!, l. 

Askøy, kreftfarleg utslepp frå Waardal Kjemiske 
Fabrikker A/S på Marikoven - se FORURENS
NING (1989-90) Ill, 27 . 

- utbygging av kraftlinje - se ELEKTRISITET 
(1991-92) Ill, 3. 

Askøy kommune, eget arbeidskontor- se SYSSEL
SETTING (1990-91) Ill, 14. 

- mulighet for lokalt arbeidskontor- se SYSSEL
SETTING (1989-90) Ill, 6. 

- sender uttalelse om 80-ukers regelen for arbeids
ledige- se KOMMUNER (1991-92) Il, 1. 

Askøybrua, Hordaland, orientering om fremdrift -
se VEGVESEN (1991-92) Il, 5. 

- utenlandske anbud - se VEGVESEN (1989-90) 
Il!, 3. 

- utvidelse av seilingsdybden ved bygging - se 
VEGVESEN (1990-91) Ill, 9. 

Astma, handlingsplan for barn og unge med - se 
FOLKEHELSE (1991 -92) Ul, 4. 

- utviklingen av plager ved allergi og- se FOLKE
HELSE {1990-91) Ill, 2. 

Astma- og allergiplager pga. av inneklimaet i of
fentlige bygg- se FOLKEHELSE (1989-90) Ill, 2. 

Astrup, Nikolai, kunst fra Rekstensamlingen til 
Astruptunet i Jølster - se KUNST (1989-90) Il, 2; 
(1990-91) Ill, 2 og 5. 

Asylmottak, utgifter 1993 - se INNVANDRERE 
(1992-93) I, l. 

Asylsøkere- se INNVANDRERE 
- hjemmel for regler om trygd - se TRYGDER 

(1989-90) IV, l 
- refusjon til kommuner for utgifter til hjelp - se 

SOSIALVESEN (1989-90) I, l. 
- re~sursforbruket hos politiet - se POLITI OG 

PATALEMYNDIGHET (1990-91) I, l 
- se forøvrig INNVANDRERE. 
Asylsøkersaker, behandlingstiden ved politiet- se 

POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1989-90) I , 
l. 

Asylsøknader fra kurdere- se INNVANDRERE 
(1989-90) III, 4 

- religiøs forfølgelse som grunnlag - se !NNV AN
DRERE (1989-90) Ill, 5. 

Atlanterhavspakten - se NATO (POLITISKE 
SPM). 

Atomavfall, dumping i havet ved Novaja Semlja -
se FORURENSNING (1991-92) Ill, 18. 

- forbud mot import og lagring av utenlandsk - se 
FORURENSNING (1992-93) Ill, 1. 

- i Estland, lekkasje- se FORURENSNING (1991-
92} Ill, 22 . 

- omfanget i nordlige havområder - se FOR
URENSNING (1992-93) Ill, 17. 

- sovjetisk lagring på Kola -se FORURENSNING 
(1990-91) Ill, 3; (1991-92) Ill, l. 

Atomavfall- se også Radioaktivitet og Radioaktivt 
avfall. 

Atomenergiloven, endr. i - se ATOMKRAFT (1992-
93) IV, l. 

Atomforskning ved reaktoren i Halden, Norges fi
nansielle bidrag- se ATOMKRAFT (1990-91) Ill, 
l. 

Atofl!lri sone i Norden, rapporter om- se ATOM
VAPEN (1989-90) Ill, l. 

ATOMKRAFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

Atomkraftverk på Kola, avfallsdumping - se IN
TERNASJONALT SAMARBEID (1992-93) I, 6. 

- forslag om avvikling- se ATOMKRAFT (1992-93) 
Il, l. 

Atomprøvesprengninger, d\verse kommuner sen
der uttalelse - se A'IOMVAPEN (1992-93) 11, l, 2, 
3 og4. 

- hemmeligstemplede rapporter om strålefare i 
Finnmark- se ATOMVÅPEN (1991-92) Ill, l. 

- internasjonal konferanse om miljøfarer - se 
UTENRIKSSAKER (1990-91) Ill, 16. 

- Norges reaksjon på USAs - se ATOMVÅPEN 
(1991-92) Ill, 4. 

- på Novaja Semlja - se ATOMVÅPEN (1991 -92) 
Ill, 3 og 6. 
tiltak for full stans -se ATOMVÅPEN (1991-92) 
III, 2. 

Atomsprengningsområde, sqvjetisk, flytting til 
Novaja Semlja - se ATOMVAPEN (1989-90) Ill , 2. 

Atomulykkeberedskap mot ev. ulykker på Kola -
se ATOMKRAFr (1991-92) Il , l. 

ATOMVÅPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Attføring av yrkeshemmede til arbeidslivet - se 
TRYGDER (1990-91) Il, 4. 

- nyorganisering av arbeidet med- se TRYGDER 
(1992-93) Ill, 5. 

- som alternativ til trygd- se TRYGDER (1989-90) 
Ill, 5. 

- vektlegging av «arbeidslinja» - se TRYGDER 
(1992-93) I, 2. 
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Attføringshjelp for ungdom til skolegang - se 
TRYGDER (1989-90) IV, l; (1992-93) IV, 3. 

Attføringsmeldingen, oppfølging av - se TRYG
DER (1992-93) IV, 3, 8 og 9. 

- -se TRYGDER (1992-93) Il, l. 
Attføringspenger, gradering under medisinsk be

handling- se TRYGDER (1992-93) IV, 3. 
- innskjerping av medisinske vilkår og tidsbe

grensning for rett til- se TRYGDER (1992-93) IV, 
7. 

Attføringstiltak i Sauda, avslag på støtte - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1992-93) Ill, 6. 

Attføringstrygd, budsjett 1990 - se TRYGDER 
(1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) l, 2; (1992-
93) I, 2. 

Auksjoner, moms på kunstverk- se MERVERDI
AVGIFT (1992-93) Ill, 4. 

Aune, Anders, forslag fra - se REGJERINGEN 
OVERSENDT (1989-90) I. 

Aung San Suu Kyi, Nobels fredspris 1991, ref. 
S.tid. 357 (24.10 .91) og vedlagt protokollen. 

- norsk støtte til demokratiske krefter i Burma- se 
MENNESKERETTIGHETER (1991-92) Ill, 5. 

Aurland-Hol, sikring av tunneler på Rv 288 - se 
VEGVESEN (1990-91) III, 10 

- ubenyttede midler til vegprosjekt - se VEGVE
SEN (1990-91) III, 

- utbedringer for å øke vinterregulariteten - se 
VEGVESEN (1992-93) Ill, 13. 22. 

Aurskog-Høland, lagring av radioaktivt avfall - se 
FORURENSNING (1992-93) III, 8. 

Aust-Agder, ekstra sysselsettingstiltak - se SYS
SELSETTING (1992-93) III, 7. 

- etablering av kunstutdanning på høgskolenivå
se HØGSKOLER (1989-90) Ill, l 

- frikommuneforsøket, budsjettendringer - se LO
KALFORVALTNING (1989-90) Il, 3 

- kamp mot trafikkulykker - se VEGTRAFIKK 
(1989-90) III, 17. 

Aust-Agder fylke, kommunesammenslåinger -se 
KOMMUNER (1990-91) Il, 24 . 

Aust-Agder Høyre, dekning av hotelloppholdsut
gifter fra nominasjonsmøtet - se POLITISKE 
PARTIER (1990-91) Ill, 4. 

Aust-Agder trafikkselskap A/S (ATS), Statsbane
nes eierinteresse -se JERNBANER (1990-91) I, 
l. 

- virksomheten 1988 - se JERNBANER (1989-90) 
I, 2. 

Austestad-saken, Høyesteretts dom om kommu
nenes plikt til å yte hjelp i hjemmet - se HELSE
VESEN (1990-91) Ill, l og 10. 

Austevoll kommune sender uttalelse om skattefra
drag for sjøfolk - se KOMMUNER (1990-91) Il, 
30. 

Australia, forslag til løsning av Kambodsja-kon
flikten- se UTENRIKSSAKER (1989-90) Ill, 15. 

Austrheim kommune sender oppfordring om bev. 
til Stad Skipstunnelprosjektet - se KOMMU
NER (1990-91) Il, 7. 

Autister, kommunalt ansvar for· se FUNKSJONS
HEMMEDE (1990-91) IV, l. 

- pleie- og omsorgstilbud- se FUNKSJONSHEM
MEDE (1992-93) Ill, 15. 

Autodieselavgift, kostnader for bensinstasjoner 
ved farging av diesel- se SÆRAVGIFTER (1992-
93) Ill, 2. 

- nytt avgiftssystem til erstatning for kilometerav
giften- se SÆRAVGIFTER (1991-92) Il, 2. 

Autorisasjon av regnskapsførere, lov om - se 
HANDEL (1992-93) IV, 2. 

Autronica AS, Trondheim, eierskifte og oppkjøp 
av- se INDUSTRI (1992-93) III, 11. 

- vilkår ved salg til utenlandsk kjøper- se INDU
STRI (1992-93) Ill, 10. 

52 

Averøytunnelen og forholdet til nye normkrav for 
tunneler- se VEGVESEN (1989-90) III, 24 . 

Avfall auka kapasitet for mottak av miljøfarleg. se 
FORURENSNING (1989-90) Ill, 38 

- budsjett 1993 til tiltak - se FORURENSNING 
(1992-93) I, l. 

- etter militærøvelser i '!roms - se FORURENS
NING (1990-91) Ill, 23 

- fiskeindustrien- se FORURENSNING (1992-93) 
Ill, 12. 

- forbud mot fri flyt over grensene - se FOR
URENSNING (1992-93) III, 4. 

- fra campingvogner, skilter til mottaksanlegg- se 
FORURENSNING (1992-93) Ill, 3. 

- fra oppdrettsnæringa brukt til for i pelsdyrnæ
ringa- se MILJØVERN (1989-90) Ill, 34 

- fra skip, forskrifter for behandling - se FOR
URENSNING (1991-92) Ill, 13. 

- håndtering av - se FORURENSNING (1991-92) 
Il, 4. 

- kildesortering av- se FORURENSNING (1991-
92) I, l. 

- kildesortering av husholds- - se FORURENS
NING (1989-90) Ill, 35. 

- lagring av radioaktivt avfall i Aurskog-Høland -
se FORURENSNING (1992-93) III, 8. 

- miljøforskrifter for eksport av farlig - se FOR
URENSNING (1990-91) III, 5 

- problemene med håndtering av - se FOR
URENSNING (1990-91) Il, 2 

- salg av Langøya avfallsdeponi- se FORURENS
NING (1992-93) Ill, 7. 

- stedsvalg for lagerplass og forbrenningsanlegg -
se FORURENSNING (1990-91) Ill, 19 

- støtte til Boss Teknologi fra Miljøverndeparte
mentet- se FORURENSNING (1991-92) Ill, 20. 

- tilskudd til minimering og gjenvinning i næ
ringsvirksomhet - se SYSSELSETTING (1990-
91)II,11. 

Avfallsbehandling, tiltak for bedre - se FOR
URENSNING (1992-93) Il, 4 og IV, l. 

Avfallsdumping i Nordsjøen - se FORURENS
NING (1989-90) Ill, 14. 

Avfallsforbrenning ved Radiumhospitalet - se 
FORURENSNING (1989-90) Ill, 5. 

Avfallsgjenvinning, plast til resirkulering - se 
FORURENSNING (1989-90) Ill, 2. 

Avfallshåndtering - se FORURENSNING (1992-
93) II, 6. 

- gassutslipp fra Langøya- se FORURENSNING 
(1992-93) Ill, 18 og 20. 

- kildesortering og gjenvinning - se FORURENS
NING (1989-90) Il, 2. 

- monopoldannelser - se FORURENSNING 
(1992-93) III, 21. 

Avfallslagring i den nedlagte sildoljefabrikken i 
Øksfjord- se FORURENSNING (1989-90) Ill, 6. 

Avfallssortering i kommunene • se KOMMUNER 
(1989-90) Il, 5. 

Avgassutslipp, avgiftslette ved redusert - se 
STATSBUDSJETTET (1989-90) I, 36. 

AVGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

Avgiftsopplegget, endr. under salderingen - se 
STATSBUDSJETTET (1991-92} I, 36; (1992-93) l, 
32. 

- omlegginger - se STATSBUDSJETTET (1991-
92) Il, 11. 

Avgrunnsdalen, Hurum, ny skytebane - se FOR
SVARSMATERIELL (1990-91) Il, 3. 

Avhendingsloven- se RETTSVESEN (1991-92) IV, 
5. 

Avholdsfolkets Landsnemnd, tilskudd 1993 - se 
STATSBUDSJETTET (1992-93} Il, 8. 
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Avholdspliktloven, endr. i- se FUNKSJONSHEM
MEDE (1990-91) IV, l. 

Avisinnsamlinger, avsetning og bruk av returpapir 
-se MILJØVERN (1989-90) Ill, 45. 

Avisporto, drøftinger om - se POST (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- omlegging av takstsystem- se POST (1991-92) Il, 
3; (1992-93) I, 2. 

Avispresse til Litauen - se UTENRIKSSAKER 
(1990-91) Ill, 21. 

Avkjøringsspørsmål, rammeplan for behandling
se VEGVESEN (1990-91) Il, 8. 

Avlingsskadefondet, tilleggsbev. etter tørke - se 
LANDBRUK (1992-93) Il, 2 og 4. 

Avlingsskadetrygd til kombruk under 40 daa - se 
LANDBRUK (1992-93) Ill, 5. 

Avlsdyr, importbestemmelser for - se HUSDYR
BRUK (1992-93) Ill, 3. 

Avlshingster, opphevelse av lov om kåring av- se 
HUSDYRBRUK (1992-93) IV, l. 

Avlytting av politikere, opplysninger fremkommet 
i en bok- se FORSVAR (1992-93) Ill, 3. 

Avlyttingsstasjon på Ruseløkka, sammenheng 
med NSA- avlytting av norsk telenett- se FOR
SVAR (1989-90) Ill, 18. 

Avløps- og avfallsanlegg, konstitusjonelle anteg
nelser 1990 til rutiner for tilskudd - se RIKSRE
VISJONEN (1991-92) Il, 4. 

Avløpsanlegg, tilskudd til - se STATSBUDSJET
TET (1989-90) 11, 11. 

Avskrivningssats på forretningsbygg - se BE
DRIFTSBESKATNING (1991-92) IV, 3. 

Avtalefestet pensjon (AFP) budsjett 1990 - se 
TRYGDER (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) 
I, l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett - se TRYGDER (1989-90) Il, l; 
(1991-92) Il, 11; (1992-93) Il, 10. 

- endr. i lov- se TRYGDER (1991-92) IV, l. 
- endr. i lov om statstilskott- se TRYGDER (1990-

91) IV, 2 
- endr. i skatteregler- se SKATTER (1992-93) IV, 

8. 
- for offentlige tjenestemenn, lov om - se STA

TENS PERSONALPOLITIKK (1992-93) IV, 3. 
- forslag om samme vilkår for private tjenestepen

sjonsordninger bifalt - se ARBEIDSVILKÅR 
(1992-93) Il, l. 

- fra fylte 64 år i offentlig sektor - se STATENS 
PERSONALPOLITIKK (1992-93) Il, 5. 

- og uførepensjon pga. alderdom - se TRYGDER 
(1989-90) IV, l. 

- ordning med gavepensjon ved innskrenkninger 
-se FOLKETRYGD (1991-92) Ill, 11. 

- ordning ved Raufoss A/S- se TRYGDER (1990-
91) Ill, 13 

- praktisering av ordning -se TRYGDER (1990-91) 
Ill, 9. 

- skattefritt sluttvederlag- se SKATTER (1992-93) 
IV, l . 

- sta"tstilskott for privat sektor- se ARBEIDSVIL
KAR (1992-93) IV, 3. 

Avviklingsloven (HVPU -reformen), endr. i - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1991-92) IV, l. 

Azalea, oljevernaksjon, endr. budsjett 1990 - se 
FORURENSNING (1990-91) Il, l. 

Bach-saken, lovbrytere som kan kjøpe seg bedre 
soningsforhold- se FENGSLER (1989-90) Ill, 13 

- straffullbyrdelse ved Elevator ettervernshjem -
se KRIMINALOMSORG (1989-90) Ill, 2. 

Backer, Inge Lorange, utvalgsleder - se VITEN
SKAP (1990-91) Il, 3. 

Bakkehaug i Målselv, nedlegging av meieriet på
se LANDBRUKSPRODUKTER (1989-90) Ill, 
10. 

Bakken, Anne-Lise, utvalgsleder - se FAMILIE 
(1992-93) IV, 5. 

Balder (1992-93) Invest A/S, oppfølging av kon
kursbo - se DEPARTEMENTER (1992-93) Il, l. 

Balkan, bistand til - se UTVIKLINGSHJELP 
(1992-93) Il, 2. 

Ballettensemble i Bergen- se KUNST (1989-90) I, 
2. 

Balsfjord, Harkinn gård, salg av Forsvarets eien
dom- se FORSVAR (1992-93) Ill, 5. 

- veitras~valg Tømmerelv-Fossberg- se VEGVE
SEN (1991-92) Ill, l. 

Balsfjord kommune sender uttalelse om Nord
Norgebanen- se KOMMUNER (1990-91) Il, 54. 

Baltikum, avtale av 1959 mellom Sovjetunionen og 
Norge om- se UTENRIKSSAKER (1990-91) Ill, 
26 

- bruk av Marinens rekruttskole ved lærer besøk 
fra- se FORSVAR (1991-92) Ill, l. 

- fiskeriavtaler med Norge- se FISKERIER (1991-
92) Ill, 20. 

- garantiordning for eksportkreditter - se UTEN
RIKSHANDEL (1991-92) Il, 4. 

- godkjenning av frihandelsavtaler - se TRAKTA
TER (1992-93) Il, 25. 

- innstramming i grensehandelen med Norge- se 
UTENRIKSHANDEL (1992-93) lii, 4. 

- konkrete mål for bistanden - se UTENRIKSSA
KER (1992-93) Ili, 16. 

- manglende kapasitet til grensekontroll - se 
NORDISK SAMARBEID (1992-93) Ill, l. 

- nordisk investeringsprogram 1993 - se UTEN
RIKSSAKER (1992-93) I, l. 

- nordisk samarbeid med - se NORDISK SAM
ARBEID (1990-91) Il, 5; (1991-92) li, 3; (1992-93) 
li, 4. 

- Norges forhold til utviklingen- se UTENRIKS
SAKER (1990-91) li, 9 

- Norges holdning under KSSE-møtet- se UTEN
RIKSSAKER (1990-91) Ill, 10 og 12. 

- norsk deltakelse i finansieringsfasiliteter - se 
ØKONOMISK SAMARBEID (1992-93) Il, 3. 

- opprettelse av stedlige norske ambassader - se 
UTENRIKSSAKER (1991-92) Il, l. 

- plan for samarbeid med - se UTENRIKSSAKER 
(1992-93) Il, 8. 

- saksbehandlingstiden for norsk næringslivseta
blering -se UTENRIKSHANDEL (1992-93) Ill, 
9. 

- samarbeidstiltak- se UTENRIKSSAKER (1989-
90) Il, 6 

- tiltak for tilbaketrekking av russiske tropper- se 
UTENRIKSSAKER (1992-93) Ill, 6 og 7. 

- tiltak for å avhjelpe energiforsyningsproblema
se UTENRIKSSAKER (1992-93) Ill, 8. 

- utbygging av samarbeid og ratifikasjon av avta
ler- se UTENRIKSSAKER (1991-92) Il, 8. 

- utviklingen i- se UTENRIKSSAKER (1989-90) 
Il, 4. 

Baltiske land, norsk støtte til frigjøringskampen i
se UTENRIKSSAKER (1989-90) Ill, 19. 

Bamble kommunestyre sender uttalelse om opp
gavene i kommunesektoren- se KOMMUNER 
(1990-91) Il, 18. 

Banak flyplass, Lakselv, opprusting for mottak av 
charterfly- se LUFTFART (1989-90) Ill, l. 

Banak flystasjon, nasjonal forhåndsfinansiering av 
fellesfinansierte prosjekter - se NATO (MILI
TÆRTEKNISKE SPM) (1991-92) Il, 3. 

Bandog, tiltak mot utbredelse i Norge- se VETERI
NÆRVESEN (1990-91) Ill, 2. 

Bangladesh, omdisponering av u-hjelpsmidler til 
nødhjelp etter flomkatastrofe - se UTENRIKS
SAKER (1990-91) Ill, 27. 

- tilleggsbev. 1991 til Grameen Banks nød- og re
habiliteringsprogram- se UTVIKLINGSHJELP 
(1991-92) Il, 4. 
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Bankfiskeflåten, tilskudd til rentedekning - se 
FISKERIER (1989-90) Il, 6. 

Bankfusjoner -se BANKER (1989-90) II, 6. 
Bankinvesteringsfond - se Statens Bankinveste

ringsfond. 
Bankkrisen, organisering av det offentlige tilsyn 

med finansnæringen - se FINANSER (1992-93) 
Il, l . 

- redegjørelse av finansministeren - se BANKER 
(1991-92) Il, l. 

Banklinefartøy, endring i forskrifter for likvidi
tetslån- se FISKERIER (1990-91) III, 9. 

Banksikringsfond- se Statens Banksikringsfond 
Banque Nationale Paris Norge A/S, representant

skapsvalg - se BANKER (1989-90) Il, l. 
Barbados, overenskomst til unngåelse av dobbelt

beskatning- se SKATTEAVTALER (1990-91) Il, 
l. 

Bardu, ervervelse av eiendom- se FORSVARSMA
TERIELL (1989-90) Il, 3. 

Bardu kommune sender uttalelse om Nord-Norge
banen- se KOMMUNER (1990-91) Il, 53. 

Bardufoss flystasjon, nasjonal forhåndsfinansie
ring av fellesfinansierte prosjekter - se NATO 
(MILITÆRTEKNISKE SPM) (1991-92) Il, 3. 

- samordning av militære og sivile flyruter - se 
LUFTFART (1991-92) Ill, 3. 

- styrkeproduksjon- se FORSVAR (1992-93) Il, 6. 
Bardufosstun, engangstilskudd til Norges idretts

forbund- se FORSVAR (1991-92) Il, 3. 
Barentshavet, avfallsdumping fra atomkraftverk -

se INTERNASJONALT SAMARBEID (1992-93) 
I, 6. 

- dumping av atomavfall - se FORURENSNING 
(1991-92) Ill, 18. 

- dumping av radioaktivt avfall - se FORURENS
NING (1991-92) Il, 3. 

- erstatning for kystvaktfartøyet KN Andenes - se 
FORSVAR (1990-91) Ill, l 

- forslag fra Anders Aune om en prognose for mil
jøsituasjonen - se REGJERINGEN OVER
SENDT!. 

- industriell utnyttelse av gass fra - se OLJE (1989-
90) Ill, 2 

- kystvakttjenesten og ressurssituasjonen - se 
FISKERIER (1990-91) III, 28 

- oljevernberedskap- se OLJE (1989-90) Ill, l 
- oversendelsesforslag fra Peter Angelsen om si-

tuasjonen omkring det internasjonale fisket- se 
Seksjon l, REGJERINGEN OVERSENDT 
(1992-93) I. 

- overvåkingskapasiteten i Kystvakten- se FOR
SVAR (1992-93) Ill, 10. 

- ressursforvaltning- se FISKERIER (1989-90) Ill, 
23; (1989-90) I, 2; (1990-91) I , l. 
sovjetisk dumping av atomavfall - se UTEN
RIKSSAKER (1991 -92) Ill, l. 

- tiltak mot uregulert tredjelandsfiske- se FISKE
RIER (1992-93) IV, 4. 

- utenlandsk trålfiske i- se FISKERIER (1989-90) 
III, 17 

- vurdering av konsekvenser ved seismisk sky
ting- se OLJEUTVINNING (1989-90) Ill, 2. 

Barentshavutvalget, Norges Naturvernforbund, 
observatørstatus i Reguleringsrådet - se NA
TURVERN (1990-91) Ill, 8. 

Barentsregionen, nordisk samarbeid - se NOR
DISK SAMARBEID (1992-93) Il, 4. 

- organisering av samarbeid i - se INTERN ASJO
NALT SAMARBEID (1992-93) Ill, 4. 

- plan for samarbeid i - se UTENRIKSSAKER 
(1992-93) li, 8. 

- rettigheter ved sykdom for russiske statsborgere 
- se HELSEVESEN (1992-93) Ill, 21. 

- samarbeid og EF-deltakelse- se UTENRIKSSA-
KER (1992-93) Il, 2. 

- samarbeidsklimaet og landlov for russere - se 
SJØFOLK (1992-93) Ill, 2. 

- senter for miljøvern og samarbeid - se MILJØ
VERN (1992-93) Il, 5. 

- tiltak mot svovelutslipp fra nikkelverk- se IN
TERNASJONALT SAMARBEID (1992-93) Il, l. 

- utvikling av samarbeid i - se UTENRIKSSA
KER (1992-93) I, l. 

BARN . ... . ...... . .............. . . . ..... 30 

Barne- og familiedepartementet, budsjett - se 
DEPARTEMENTER (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

·- endr. budsjett 1992 - se DEPARTEMENTER 
(1992-93) Il, 2. 

- endr. budsjett 1992 i forbindelse med gjeldsord
ningsloven- se FORBRUKERSAKER (1991-92) 
Il, 2. 

- konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTE
MENTER (1992-93) Il, 6. 

- saldering 1991 - se DEPARTEMENTER (1990-
91) I, 12. 

Barne- og ungdomspsykiatri, Rogaland fylkes
kommunes deltakelse i forsøksordning - se 
BARNEVERN (1991-92) Ill, 7. 

- Statens senter for og oppbygging av regionsen
tre - se HELSEINSTITUSJONER (1989-90) I, l. 

- Statens senter for, budsjett 1991- se HELSEIN
STITUSJONER (1990-91) I, l; (1991-92) I, l ; 
(1992-93) I, l OG 2. 

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Kara
sjok, samiskspråklig avdeling - se HELSE IN
STITUSJONER (1990-91) Ill, 3. 

Barne- og ungdomsvern, konstitusjonelle anteg
nelser 1990 til bruk av tilleggsbevilgninger- se 
RIKSREVISJONEN (1991-92) Il, 4. 

- refusjon til kommuner for utgifter til flyktninge
og asylsøkerbarn- se INNVANDRERE (1989-90) 
Il, 2. 

Barnebidrag, indeksregulering av - se FAMILIE 
(1991-92) IV, l. 

Barnebokinstitutt, opptrappingsplan for Norsk -
se BIBLIOTEK OG LITTERATUR (1990-91) I, l. 

Barnebortføring, bistand til norske mødre - se 
BARN (1992-93) Ill, 3. 

Barnebortføringsloven, endr. i - se RETTSVESEN 
(1991-92) IV, 2. 

Barnefamilier, forslag fra Kristin Halvorsen om 
fordelingsvirkningene av avgifter, gebyrer og 
egenandeler - se REGJERINGEN OVER
SENDT!. 

- støtte til- se FAMILIE (1989-90) I, 3. 
Barnefordeling, Moksnes-saken - se FAMILIE 

(1992-93) Ill, 5. 
Barnehage ved Garnisonen i Porsanger- se FOR

SVARSMATERIELL (1992-93) Il, 4. 
Barnehagedrift, konstitusjonelle antegnelser 1989 

- se RIKSREVISJONEN (1990-91) Il, 10. 
Barnehageforbundet, dokumentavgift ved omdan

ning til stiftelse - se BARNEHAGER (1991-92) 
Ill, 2. 

Barnehageloven, endr. i- se SOSIALVESEN (1991-
92) IV, l. 

- regel om offentlig godkjenning - se BARNEHA
GER (1990-91) Ill, 5. 

Barnehageordninger, arbeidsgiverbetalte - se 
SKATTER (1991-92) IV, l. 

Barnehagepersonell, utdanningskapasiteten for -
se BARNEHAGER (1990-91) Ill, 4. 
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Barnehageplan i Oslo kommune - se BARNEHA
GER (1990-91) Ill, 7. 

Barnehageplasser, gjenbevilgning til kjøp av bar
nehageplasser i Målselv kommune - se FOR
SVARSMATERIELL (1989-90) Il, 3. 

- kjøp i Ullensaker kommune til Forsvaret - se 
FORSVARSMATERIELL (1992-93) Il, l. 

BARNEHAGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

Barnehager og fritidshjem i Finnmark og Nord
Troms, innsparinger- se DISTRIKTSUTBYG
GING (1989-90) Il, 3. 

Barnehjem i Romania, uverdige forhold ved - se 
UTENRIKSSAKER (1990-91) Ill, 2. 

Barneloven, endr. i (bidragsinnkreving)- se FAMI-
LIE (1991-92) IV, 2. 

- endr. i- se FAMILIE (1989-90) IV, l 
- endr. i- se SOSIALVESEN (1991-92) IV, l. 
- indeksregulering av fostringstilskott - se BARN 

(1991-92) IV, 2. 
- teknisk justering- se TRYGDER (1989-90) IV, 2. 
Barneombudet, budsjett- se BARNEVERN (1990-

91) I, l; {1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 
- lokalisering til Bergen- se BARNEVERN (1989-

90) Ill, 3 
- politianmeldelse av kommuner for brudd på 

barnevernloven- se BARNEVERN (1989-90) Ill, 
4. 

- saldering 1991- se STATSBUDSJETTET (1990-
91) I, 31. 

Barnepass, folketrygdavgift for og skattlegging 
ved privat- se SKATTER (1989-90) IV, l 

- foreldrefradrag ved uførhet og inntekt fra felles 
bedrift- se SKATTEFRADRAG (1989-90) IV, 6 

- foreldrefrådrag der den eine av ektefellane er 
ufør- se SKATTEFRADRAG (1989-90) Ill, 4 

- frådragsrett for sjølvstendig næringsdrivande -
se SKATTEFRADRAG (1989-90) Ill, 3. 

- vilkår for minstefradrag- se SKATTER (1991-92) 
IV, l. 

Barnepensjon, budsjett 1990- se TRYGDER (1989-
90) I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- ny redigering av bestemmelser - se TRYGDER 
(1990-91) IV, 2. 

Barnerepresentanter, arbeidsforhold i kommune
ne- se BARN (1991-92) Ill, 9. 

Barneråd, forslag om lov om kommunale - se 
BARN (1991-92) IV, l. 

Barnesykehus, budsjett 1990- se SYKEHUS (1989-
90) I, l, (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) l, l. 

- endr. budsjett 1991 -se SYKEHUS (1991-92) Il, 
2. 

BARNETRYGD 36 

Barneulykker, tiltak mot- se BARN (1991-92) III, 4. 

BARNEVERN . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . . .. 38 

Barnevernkommisjon, FN, forpliktende for myn
dighetene- se BARNEVERN (1990-91) I, l. 

Barnevernloven, endr. i - se TRYGDER (1990-91) 
IV, 2 

-- forslag om endr. i- se BARNEVERN (1990-91) 
IV, 2 

- praktisering og kontroll med oppfølging av - se 
BARN (1990-91) Il, l. 

Barnevernsaker, tiltak i forbindelse med behand
ling av- se STATSBUDSJETTET (1989-90) I, 26 . 

Barnevernspedagoger, tiltak mot underdekning
se HØGSKOLER (1992-93) I, l. 

Bamevemspedagogutdanning, u tdanningskapa
siteten- se HØGSKOLER (1989-90) I, l. 

Barnevernsvakter ved politikamre- se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1991-92) I, l. 

Barrat Dues Musikkinstitutt, tilskudd 1993 - se 
PRIVATSKOLER (1992-93) I, l. 

Barskogvern, forslag om- se NATURVERN (1989-
90) Ill, 21 

- forslag om behandling i Stortinget- se NATUR
VERN (1990-91) Il, 6 

- forslag om utvidet areal - se NATURVERN 
(1990-91) Il, 7 

- i Midt-Norge, bandlegging av areal- se NATUR
VERN (1991-92) Ill, l. 

- Oppland fylkeskommune sender brev om - se 
NATURVERN (1989-90) Il, l 

- orientering om landsplan for- se NATURVERN 
(1991-92) I, 2. 

- planene om- se MIWØVERN (1989-90) Il, 2. 
- retningslinjer til grunn for - se NATURVERN 

(1990-91) Il, 5. 
- -se NATURVERN (1992-93) Il, 6. 
- skogsdrift på areal som ikke omfattes av verne-

plan- se NATURVERN (1992-93) Ill, 6. 
- tilskudd 1992 ·se NATURVERN (1991-92) I, l. 
Basetec A/S, Norsk Forsvarsteknologis erverv av

se STATSBEDRIFTER (1991-92) Il, 6. 
Batteriavgift, avviklet 1992 - se SÆRAVGIFTER 

(1991-92) I, 3. 
- merutgifter for hørselshemmede - se SÆRAV

GIFTER (1990-91) III, 9. 
- saldering 1990 - se STATSBUDSJETTET (1989-

90) I, 26. 
- -se SÆRAVGIFTER (1989-90) I, 4; (1990-91) I, 4 
Battle Griffin-93, alternativ bruk av kostnader til 

NATO-øvelsen- se NATO (POLITISKE SPM) 
(1992-93) Ill, l. 

Bayard, registrering under bekvemmelighetsflagg 
av Fred. Olsens ferge- se SJØFART (1989-90) Ill, 
6. 

Beaivvas Sami Teahter, økonomisk grunnlag- se 
KUNST (1989-90) Ill, L 

Bedrifter, rammevilkår for små og mellomstore på 
linje med store- se INDUSTRI (1989-90) Ill, 12. 

Bedriftsbarnehager for statsbedrifter, driftstil
skudd- se BARNEHAGER (1990-91) Ill, 14 

- inntektsbeskatning av arbeidsgivers tilskudd -
se BARNEHAGER (1990-91) Ill, 17. 

BEDRIFTSBESKATNING . . . . . . . . . . . . 42 

Bedriftsdemokrati, Senter for bedre arbeidsliv 
(SBA) - se ARBEIDSMILJØ (1989-90) I, l. 

Bedriftserverv og fusjoner, Prisrådets kontroll 
med- se PRISER (1989-90) Il, 2. 

Bedriftsintern attføring, forebyggende attførings
arbeid- se TRYGDER (1990-91) Il, 4. 

Bedriftsoppkjøp i spekulasjonsøyemed- se INDU
STRI (1989-90) Ill, 8. 

Bedriftsutvikling, budsjettendringer i forb. med 
frikommuneforsøket- se DISTRIKTSUTBYG
GING (1989-90) Il, 7 

- endr. budsjett 1990 - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1989-90) II, 3; (1990-91) Il, l 

- tilsagnsramme 1990 - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- tilskudd 1989 - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1989-90) Il, 2. 

Befalets låneordning, garanti for lån - se MILI
TÆRT PERSONELL (1990-91) I, l; (1991 -92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

Befalsforlegning Persaunet, Trondheim, endret 
prosjekt- se FORSVARSMATERIELL (1991-92) 
Il, 2. 
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Befalsordningen, endringer i- se MILITÆRT PER
SONELL (1990-91) Il, 5. 

Befalsskoler, omorganisering - se FORSVAR 
(1992-93) li, 11. 

Befalsutdanning - se MILITÆRT PERSONELL 
(1992-93) I, l og Il, 3. 

Begravelser, forslag om adgang til bruk av kirke
bygg ved borgerlig - se DEN NORSKE KIRKE 
(1989-90) li, l. 

- regler for en organists tjenester - se TROSSAM
FUNN (1989-90) Ill, 2. 

Begravelseskostnader, budsjett - se TRYGDER 
(1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- forskriftshjemmel om båretransport - se TRYG
DER (1990-91) IV, 5. 

- fradrag 1990- se SÆRAVGIFTER (1989-90) I, 4. 
Begrensningsregelen (65. pst) - se SKATTER 

(1992-93) l, l. 
- (BO-pst-regelen)- se STATSBUDSJETTET (1990-

91) I, 5; (1991-92) I, 2. 
- (80-pst-regelen), forslag om unntak for toppskatt 

-se SKATTER (1991-92) I, l. 
- -se SKATTER (1991-92) I, 4; (1991-92) I, 3. 
- toppskatt unntatt fra -se SKATTER (1.990-91) I, 

3. 
- valg av modeller- se SKATTER (1991-92) Il, l. 
Behandlingsplasser, forsøk med bruk av folke

trygdmidler- se TRYGDER (1990-91) IV, 2. 
Behandlingsreiser til utlandet, alternativ til Jugo

slavia- se HELSEVESEN (1992-93) I, l. 
- til utlandet, forlengelse av ordningen - se HEL

SEVESEN (1989-90) I, 2. 
- til utlandet, konstitusjonelle antegnelser 1991 til 

avtale med NSB Reisebyrå - se RIKSREVISJO
NEN (1992-93) Il, 2. 

Beiarn kommune sender uttalelse om gruvedrift i 
Sulitjelma -se KOMMUNER (1990-91) Il, 44. 

Beite- og gjerdelovgivning, arbeidet med - se 
LANDBRUK (1989-90) Ill, 15; (1990-91) Ill, 15. 

Beiteloven, endr. i- se LANDBRUK (1992-93) IV, 2. 
Bekkenløsning, refusjon av skyss- og oppholdsut

gifter ved behandling - se SVANGERSKAP 
(1991-92) Ill, l. 

- sykemelding ved- se SVANGERSKAP (1992-93) 
Ill, 4. 

- tiltak mot- se SVANGERSKAP (1989-90) III, 2. 
Bekvemmelighetsflagg, kontroll med skip under 

ulike- se SIKKERHET TIL SJØS (1992-93) Ill, 
3. 

- registrering av ferger under- se SJØFART (1989-
90) Ill, 6. 

Belastningssykdommer, tiltak mot- se SYKDOM
MER (1989-90) Ill, 1. 

Bellona, analyse av kadmiuminnholdet i kunst
gjødsel- se FORURENSNING (1989-90) III, 10 

- analyse av kadmiuminnholdet i mat - se FOR
URENSNING (1989-90) Ill, 13. 

- støtte til arbeid i Nord-Russland- se INTERNA
SJONALT SAMARBEID (1992-93) I, 6. 

Benin, Seme oljefelt, GIEKs engasjement - se 
UTENRIKSHANDEL (1989-90) Il, 3 

- tilskudd til strukturtilpasningsprogram - se UT
VIKLINGSHJELP (1989-90) Il, l. 

Benmargstransplantasjon, forslag om et faglig 
etisk råd som klageinstans- se HELSEVESEN 
(1992-93) Il, 9. 

- uavhengige ankeinstanser ved avslag - se HEL
SEVESEN (1992-93) III, 18. 

Bensin og autodiesel, forslag fra A, KrF og Sp om 
utredning av en selvfinansierende ordning - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. 

Bensinavgift 1992, endr. - se STATSBUDSJETTET 
(1991-92) Il, 11. 

- -se SÆRAVGIFI'ER (1989-90) I, 4; (1990-91) I, 4; 
(1991-92) I, 3; (1992-93) I, 3. 

- hjemmel for innkreving av lokal - se SÆRAV
GIFTER {1989-90) IV, l. 

- på miljøvennlig spesialbensin for motorsager -
se SÆRAVGIFI'ER {1991-92) Ill, 7. 

Bensindamp, avsug ved bensinstasjoner - se FOR
URENSNING (1990-91) III, 30. 

Bensinpris, fraktutjevningstilskudd - se PRISER 
(1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- fraktutjevningstilskudd, saldering 1991 - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31 

- målsetting om lik pris over hele landet- se PRI
SER (1989-90) III, 2 og 3 

- utredning av muligheter for ens pris over hele 
landet- se STATSBUDSJETTET (1989-90) I, 4. 

- vurdering av ens pris over hele landet - se SÆ
RAVGIFTER (1990-91) I, 4. 

Bensinstasjoner i distriktene, nedlegging ved mo
dernisering - se OLJEOMSETNING {1992-93) 
Ill, 3. 

- avsug for bensindamp- se FORURENSNING 
(1990-91) Ill, 30 

- kostnader ved farging av diesel - se OLJEOM
SETNING (1992-93) Ill, 2. 

- salg av matvarer på helligdager- se VAREHAN
DEL (1990-91) III, 3. 

- tilpasning til lokal byggeskikk- se BYGNINGS
VESEN (1991-92) III, 12. 

Benum, Olav, minnetale over tidl. stortingsrepr. -
se S.tid. 4614-4615 (25.9.90). 

Benådingssaker 1988-92 - se REGJERINGEN 
(1989-90) Il, 15; (1990-91) Il, 15; (1991-92) Il, 13; 
(1992-93) Il, 8. 

Beredskap atomulykker Kola - se ATOMKRAFT 
(1991-92) Il, l. 

- atomulykker og prøvesprengninger- se ATOM
KRAFT (1990-91) III, 3 og 6 

- fiskeri-, budsjett 1990- se FISKERIER (1989-90) 
I, 2 

- forurensning, budsjett 1990 - se DEPARTE
MENTER (1989-90) I, 5 

- handels-, budsjett- se FORSVAR (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- helse-, budsjett 1993 - se HELSEVESEN (1992-
93) I, l. 

- helsemessig, budsjett- se HELSEVESEN (1989-
90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- industri- og forsynings, budsjett -se INDUSTRI 
(1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-
93) I, 2. 

- informasjon, NRK 1990 - se NORSK RIKS
KRINGKASTING (1989-90) I, 2 

- kraftforsyning ved naturkatastrofer - se ELEK
TRISITET (1992-93) IV, 3. 

- kraftforsyning-, budsjett - se ELEKTRISITET 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-
93) I, l. 

- kraftforsyningens - se ELEKTRISITET (1989-
90) IV, 2 

- landbruks-, budsjett 1991 - se LANDBRUK 
(1990-91) I, l 

- mot terrorisme - se POLITI OG P ÅTALEMYN
DIGHET (1989-90) HI, 13 

- Nord-Vestlandet - se REDNINGSTJENESTE 
(1991-92) Ill, 2. 

- NRK, - se NORSK RIKSKRINGKASTING 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- olje, SFTs rolle- se FORURENSNING (1990-91) 
Ill, 25 

- oljeforsynings-, budsjett - se OLJEOMSET
NlNG (1989-90) I, l (1990-91) I, l; (1991-92) I, 3; 
(1992-93) I, 2. 

- oljevern- se FORURENSNING (1989-90) Ill, 3, 4 
og 12; (1991-92) Il, 4 og (1991-92) Ill, 8. 

- oljevern, Barentshavet- se OLJE (1989-90) Ill, l 
- oljevern, etableringer på Mongstad og Fedje- se 

FORURENSNING (1989-90) I, 2 
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- oljevern, internasjonal konvensjon (ikke-beh.) -
se FORURENSNING (1992-93) Il, 9. 

- oljevern, miljødebatten - se FORURENSNING 
(1989-90) Il, 2 

- oljevern, organisasjonsmodeller - se FOR
URENSNING (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- oljevern, Oslofjorden og Grenlandsfjorden - se 
FORURENSNING (1991-92) Ill, 12. 

- oljevern, prioritering av arbeidet med melding -
se FORURENSNING (1992-93) I, l. 

- oljevern, utstyr til kystvaktfartøy - se FOR
URENSNING (1992-93) Il, 2. 

- politi, hjemmel for bruk av politireserven - se 
POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1990-91) 
IV, l . 

- politiet, budsjett- se POLITI OG PATALEMYN
DIGHET (1989-90) I, l; (1990-91) l, l; (1991-92) l, 
l; (1992-93) I, l. 

- på Nord-Vestlandet, svekking av - se RED
NINGSTJENESTE (1991-92) Ill, l. 

- redningstjenesten helikopter-- se REDNINGS
TJENESTE (1989-90) Ill, l 

- samferdsel, endr. budsjett 1990 - se KOMMUNI
KASJON (1989-90) Il, l 

- samferdsels-, budsjett - se KOMMUNIKASJON 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) l, l; (1992-
93) I, l. 

- sivile, det fremtidige- se SIVILFORSVAR (1992-
93) Il, 2. 

- sivilt, budsjett- se SIVILFORSVAR (1989-90) I, 
l; (1990-91) l, l; (1991-92) l, l; (1992-93) I, l. 

- sivilt, endr. budsjett- se SIVILFORSVAR (1991-
92) Il, l; (1992-93) Il, l. ; 

- sivilt, konstitusjonelle antegnelser 1989 - se 
RIKSREVISJONEN (1990-91) Il, 10 

- skipsfarts-, budsjett- se FORSVAR (1989-90) I, l; 
(1990-91) l, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- strålevern-, budsjett 1993 - se FOLKEHELSE 
(1992-93) I, l. 

- terror- se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 
(1990-91) Ill, 12. 

- til sjøs- se SIKKERHET TIL SJØS (1989-90) Ill, 
8 

- ved atomulykker - se ATOMKRAFT (1989-90) 
III, 3. 

Beredskaps- og forsyningstiltak- se STATSBUD
SJETTET (1989-90) l, 9; (1990-91) I, 8; (1991-92) I, 
6. 

Beredskapsbevilgningen 1993 - se SYSSELSET
TING (1992-93) l, l. 

Beredskapsbudsjett, ekstraordinære sysselset
tingsmidler 1990 -se SYSSELSETTING (1989-
90) l, l. 

Berg, .John, journalist, sender klage - se KLAGER 
TIL STORTINGET (1991-92) Il, l. 

Berg gård, Sentralinstitutt for habilitering - se 
HELSEINSTITUSJONER (1990-91) I, l. 

- budsjett 1993 - se HELSEINSTITUSJONER 
(1992-93) I, l og 2. 

- ny organisasjonsstruktur - se HELSEINSTITU
SJONER (1991-92) I, l. 

- endr. budsjett 1991 - se HELSEINSTITUSJO
NER (1991-92) Il, l. 

Bergen, bev. til nytt kulturhus- se KULTUR (1989-
90) I, 2 

- FN-konferanse om miljøvern 1990- se MIWØ
VERN (1989-90) I, 2 

- forsøksprosjektet «Bedre bruk av sosialhjelps
midler- se SYSSELSETTING (1989-90) Ill, 2 

- garasjeanlegg og forholdet til transportplanen -
se VEGTRAFIKK (1989-90) Ill, 13. 

- innføring av elektronisk tollbehandling - se 
TOLL (1990-91) III, l 

- innløsing av leieavtale - se STATSEIENDOM
MER (1991-92) Il, l. 

- Nordisk Danseteater- se KUNST (1989-90) I, 2. 
- PCB-gift i Byfjordbassenget - se FORURENS-

NING (1992-93) Ill, 6. 
- problemer ved postterminalen på Minde - se 

POST (1991-92) Ill, 6. 
- Statsarkiv, bev. 1992 til nybygg -se KULTUR

VERN (1991-92) I, 2. 
- storbymeldingen- se KOMMUNENES ØKONO

MI (1991-92) li, 3. 
styrking av Åsane lensmannskontor- se POLITI 
OG PÅTALEMYNDIGHET (1991-92) Ill, 3. 

- søndre innfartsåre, tildeling av midler- se VEG
VESEN (1990-91) Il, 8. 

Bergen Arkitektskole, fortsatt virksomhet i Ber
gen- se HØGSKOLER (1990-91) Ill, 3. 

Bergen kommune, avslag på meldeplikt om huslei
eforhøyelser- se BOLIGBYGGING (1989-90) Ill, 
2. 

- etterforskning av påstand om korrupsjon - se 
KOMMUNER (1990-91) Ill, 11. 

- garanti for Høyskolesenteret - se HØGRE UT
DANNING (1991-92) Ill, l. 

- monopol på avfallsbehandling fra Bergen Havn 
-se FORURENSNING (1992-93) Ill, 21. 
nynorsk. som skolemål ved Ådnamarka skole -
se SPRAK (1991-92) Ill, l. 

- støtte til Boss Teknologi fra Miljøverndeparte
mentet- se FORURENSNING (1991-92) Ill, 20 . 

Bergen landsfengsel, åpning av - se FENGSLER 
(1990-91) I, l. 

Bergen lufthavn, Flesland, forslag om regional sty
ringsmodell (ikke bifalt)- se LUFTFART (1992-
93) Il, 4. 

Bergen Lysverker, betaling for gatelys i Bergen
se ELEKTRISITET ( 1989-90) Ill, 17. 

Bergen politikammer, etterforskning av påstand 
om ko.rrupsjon i Bergen kommune - se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1990-91) Ill, 11 

- forholdene for varetektsinnsatte- se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1990-91) Ill, 8 

- nedleggelse. av froskemannsberedskap - se PO
LITI OG PATALEMYNDIGHET (1990-91) Ill, 9 

- ombygging- se POLITI OG PÅTALEMYNDIG
HET (1990-91) l, l. 

- opprusting ved hjelp av sysselsettingsmidler- se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1989-90) 
Ill, 10 og 26. 

Bergen Universitet, barnevernutdanning- se UNI
VERSITET (1990-91) I, 2 og (1990-91) Ill, l 

- budsjett- se UNIVERSITET (1991-92) I, 2; (1992-
93) I, l. 

- byggebev. til dyrestallen - se UNIVERSITET 
(1990-91) I, 2 

- dyrestallen- se UNIVERSITET (1989-90) I, l 
- etablering av Christian Michelsen Research AS -

se UNIVERSITET (1991-92) Il, 2. 
- kjøp av eiendom - se STATSEIENDOMMER 

(1991-92) Il, l. 
- kvoteordning for opptak til hovedfag - se UNI

VERSITET (1990-91) Ill, 3 
- makeskifte med Hordaland fylkeskommune - se 

UNIVERSITET (1990-91) l, 2 
- nybygg for det samfunnsvitenskapelige fakultet 

-se UNIVERSITET (1991-92) li, l. 
- oppgradering av (1989-90) IBM-maskin- se UNI-

VERSITET (1989-90) Ill, 3. 
- saldering 1991 -se STATSBUDSJETTET (1990-

91) I, 31. 
Bergen Vernepleierhøgskole, planer om sosiono

mutdanning- se HØGSKOLER (1989-90) Ill, 6. 
Bergensbanen, overføring av godstransport til veg 

- se JERNBANER (1989-90} Ill, l. 
Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap, 

kraftlinje på Askøy- se ELEKTRISITET (1991-
92) Ill, 3. 
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Bergenskonferansen, erklæring om stabilisering 
av C02- utslepp- se MILJØVERN (1989-90) III, 
33 

- forberedelser til- se MILJØVERN (1989-90) II, 2 
- framtidige miljøavtaler med utgangspunkt i 

kostnadseffektivitet - se MILJØVERN (1 989-90) 
III, 27 

- og internasjonalt miljøsamarbeid - se INTER
NASJONALT SAMARBEID (1989-90) Il, 4 

- oppfølging i GATT-sammenheng - se MILJØ
VERN (1990-91) II, 7. 

- orientering til Stortinget om- se MILJØVERN 
(1989-90) III, 21 

- tilslutning til konkrete tiltak - se MILJØVERN 
(1989-90) III, 29. 

Berget, Grete, utnevnes til statsråd - se REGJE
RINGEN (1991-92) II, 3 .. 

Bergfløtt Rehabiliteringssenter, utlemming av 
Statens Pensjonskasse - se STATENS PERSO
NALPOLITIKK (1990-91) Il, 4. 

Bergh, Kjell, mellombels pensjon fra statskassa
se STATENS PERSONALPOLITIKK (1989-90) 
Il, 2. 

BERGVERK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

Berlin, omgjøring av ambassade til generalkonsu
lat- se UTENRIKSSAKER (1990-91) I, l. 

Bernkonvensjonen, tilpassing i viltloven - se NA
TURVERN (1992-93) IV, 2. 

Bernt, Jan Fridthjof, utvalgsleder - se KOMMU
NER (1991-92) IV, 3. 

Besteårsperioden ved beregning av tilleggspen
sjon- se FOLKETRYGD (1990-91) IV, 2. 

Betalingsinnfordring, effektivisering av - se 
RETTSVESEN (1992-93) IV, 8. 

Betanien sykepleierhøyskole, Oslo, tilskudd 1993 
-se PRIVATSKOLER (1992-93) I, l. 

Betongbruer, korrosjonsskader - se VEGVESEN 
(1992-93) Ill, 14. 

Betongfabrikker, bevilgning fra Distriktenes Ut
byggingsfond - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1991-92) Ill, 3. 

Bevilgningsreglement, Stortingets - se STATS
BUDSJETTET (1989-90) I, 26. 

Bevilgningsreglementet, endr. for å hjemle bestil
lingsfullmakter uten spesifikasjon - se STATS
BUDSJETTET (1992-93) I, 3. 

- endr. i -se STATSFORVALTNING (1990-91) Il, 
4. 

- endr. vedr. rentebelastning av statens kapital i 
NSB- se STATSBUDSJETTET (1991-92) I, 3. 

- forsøksvirksomhet- se STATSFORVALTNING 
(1989-90) Il, 3 

- hjemmel for overføring av midler under Fiskeri
departementet- se FISKERIER (1991-92) I, l. 

- manglende inndekning - se SAMFERDSEL 
(1991-92) Il, l. 

- manglende inndekning- se VEGVESEN (1991-
92) Il, l. 

- og Regjeringens budsjettdisiplin - se STATS
BUDSJETTET (1989-90) Il, 3 

- og støtte til Høykommissæren for flyktninger 
ved kgl. res. - se UTENRIKSSAKER (1989-90) 
II, 8. 

Bevilgningsvedtak, manglende oppfølging av, 
konstitusjonelle antegnelser 1990- se RIKSRE
VISJONEN (1991-92) Il, 4. 

BI, posisjon for stiftelsen innenfor høyere utdan
ning- se PRIVATSKOLER (1992-93) I, l. 

Bibeloversettelse, nord-samisk - se DEN NOR
SKE KIRKE (1991-92) I, l; (1992-93) I, 2. 

Bibelskoler, tilskudd 1992 - se PRIVATSKOLER 
(1991-92) I, l. 

BmLIOTEK OG LITTERATUR . . . . . . . 50 

Biblioteksformål (kulturmeldingen) - se KULTUR 
(1992-93) Il, 2. 

Bibliotekvederlagsloven, tilpasning av diskrimi
neringsforbud i EØS- se KUNST (1992-93) IV, l. 

Bidjovagge, tilskudd 1991 til malmleting - se 
BERGVERK (1991-92) Il, l. 

Bidragsfogden, Oslo, opprettelse av egen uten
landsavdeling- se FAMILIE (1989-90) IV, 2. 

Bidragsforskottsloven, endr. i -se SOSIALVESEN 
(1991-92) IV, l. 

- klargjøring av bestemmelser - se FAMILIE 
(1989-90) IV, l. 

Bidragsinnkreving, bev. til refusjon til kommunal 
bidragsfogd- se FAMILIE (1992-93) II, l. 

- budsjett -se FAMILIE (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 
2. 

- budsjett 1992 og forsinket overføring til trygde
etaten - se FAMILIE (1991-92) I, 2, 3, 4 og 5; 
(1991-92) IV, 2. 

- endr. budsjett - se FAMILIE (1990-91) II, l; 
(1991-92) Il, l. 

- endr. i ordning for å sikre innbetaling- se FAMI
LIE (1992-93) !11, 4. 

- etablering av sentral enhet- se FAMILIE (1991-
92) Ill, 4. 

- hjemmel for flere innkrevingssteder - se TRYG
DER (1992-93) IV, 9. 

- konstitusjonelle antegnelser 1989 til lensmanns
kontorenes - se RIKSREVISJONEN (1990-91) 
Il, 10 

- kostnader ved overføring av til trygdekontorene 
-se FAMILIE (1991-92} Ill, 5. 

- overføring til trygdeetaten- se FAMILIE (1990-
91) Ill, 4; (1992-93) I, 2. 

- Statens (1992-93) Innkrevingssentrals oppgaver 
og namskompetanse- se RETTSVESEN (1992-
93) IV, 8. 

- utvidet namsmyndighet - se TRYGDER (1992-
93) IV, 10. 

Bifangstbestemmelsene, endring for å hindre 
dumping- se FISKERIER (1990-91) Ill, 14. 

Bifangstkvote, andel av torskekvoten- se FISKE
RIER (1991-92) Ill, 5; (1991-92) III, 26. 

Bilandsloven, endr. i - se POLAROMRÅDER 
(1989-90) IV, l. 

Bilansvarsloven, en dr. som følge av EØS-avtalen -
se FORSIKRING (1992-93) IV, l. 

Bilateral bistand, budsjett 1990 - se UTVIK
LINGSHJELP (1989-90) I, l; (1990-91) I, 2; (1991-
92) I, 2; (1992-93) I, l. 

- endr. budsj. 1991 - se UTVIKLINGSHJELP 
(1990-91) Il, 10; (1989-90) Il, 11; (1990-91) Il, 3; 
(1991-92) Il, 4. 

Bilateralt samarbeid - se INTERNASJONALT 
SAMARBEID (1989-90) Il, 6. 

Bilavgift for grensependlere - se SÆRAVGIFTER 
(1990-91) Ill, 7 

- forslag om redusert importavgift - se SÆRAV
GIFTER (1990-91) Il, 5 

- statusendring for varebil etter ombygging - se 
VEGTRAFIKK (1990-91) Ill, 3 

- ved import av svenskregistrert bil- se SÆRAV
GIFTER (1990-91) III, 6. 

Bilavgifter - se forøvrig Motorvognavgift. 
Bilbeskatning for funksjonshemmede med lån fra 

folketrygden- se SKATTER (1990-91) Ill, 8. 
- for grenseboere- se TOLL (1989-90) Ill, 3. 
- for næringsdrivende- se SKATTER (1989-90) Il, 

2 og (1989-90) IV, 3. 
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- praksis ved ligningskontorene - se SKATTEAD
MINISTRASJON (1991-92) Ill, 7. 

Bilbransjen, bruk av piratdeler- se VEGTRAFIKK 
(1989-90) III, 15. 

Bildekk, gjenvinningsanlegg i Folldal- se MIWØ
VERN (1992-93) Ill, l. 

- gjenvinningsanlegg ved Defab A/S, Folldal- se 
MIWØVERN (1991-92) Ill, 29. 

Bildende Kunstneres Hjelpefond, tilpasning av 
diskrimineringsforbud i EØS- se KUNST (1992-
93) IV, l. 

Bildøy - Morlandstø i Hordaland, omlegging av 
riksvegen, forskottering- se VEGVESEN (1990-
91) Il, 5. 

Biler, forhøyelse av engangsavgift på kombinerte
se SÆRAVGIFTER (1990-91) Il, 2. 

- krav om sikkerhetsutstyr - se VEGTRAFIKK 
(1991-92} HI, 7. 

- påbud om bremselys i bakruta - se VEGTRA
FIKK (1991-92) Ill, 12. 

Bilforsikring, premiebeløp for unge bileiere - se 
FORSIKRING (1991-92) Ill, 2. 

Bilgodtgjørelser, forslag fra Kristin Halvorsen om 
skjerpet beskatning - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. 

Bilistenes Eget Selskap, konsesjon for drift - se 
FORSIKRING (1991-92) III, 9. 

Billedkunst, (kulturmeldingen) - se KULTUR 
(1992-93) Il, 2. 

- budsjett 1990- se KUNST (1989-90) I, 2; (1990-91) 
l, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- lov om visningsvederlag - se KUNST (1992-93) 
IV, 3. 

BILLIGHETSERSTATNINGER . . . . . . . 52 

Bilspeditionen AB, planer om overtakelse av Lin
jegods- se JERNBANER (1991-92} Ill, 2. 

Bilstereoer, forsikringserstatning gjennom en be
stemt forhandler - se FORSIKRING (1990-91) 
HI, 2. 

Bilstønad for funksjonshemmede - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1989-90) Ill, 14; TRYGDER 
(1989-90) Il, 2. 

Biltilsynet, bedring av publikumsservice- se VEG
VESEN (1989-90) I, l 

- kontroll med kjøretøyer og sjåføropplæring - se 
VEGTRAFIKK (1990-91) Ill, 5 

- myndighet til gebyrilegging - se VEGTRAFIKK 
(1990-91} IV, l. 

- omdisponering av midler bevilget til langåpent
se VEGVESEN (1989-90) Il, l. 

Biltrafikk, tiltak for fornyelse av bilparken - se 
VEGVESEN (1991-92) I, l. 

- tiltak mot økende- se VEGVESEN (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l. 

Bilvrak, etablering av fragmenteringsanlegg på 
Helgelandskysten- se FORURENSNING (1990-
91) Ill, 6 

- oppsamlingssystem, budsjett - se FORURENS
NING (1989-90) I, 2; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

- oppsamlingssystem, endr. budsjett 1991 - se 
FORURENSNING (1991-92) Il, l. 

Biodiversitetskonvensjon, melding om Rio-konfe
ransen- se MIWØVERN (1992-93) Il, 6. 

- miljøvernpolitisk redegjørelse- se MILJØVERN 
(1992-93) Il, 5. 

- samtykke til ratifikasjon - se MILJØVERN 
(1992-93) Il, 9. 

Bioenergi, melding om nye fornybare energikilder 
-se ENERGI (1992-93) Il, 10. 

- satsing på- se ENERGI (1991-92) Il, 4. 

Biologisk mangfold, samtykke til ratifikasjon av 
en konvensjon- se MILJØVERN (1992-93) Il, 9. 

Bioteknologi harmonisering i synet på - se NOR
DISK SAMARBEID (1990-91) Il, 5 

- Havforskningsinstituttets rolle i forslag til lov 
om- se VITENSKAP (1991-92) Ill, 7. 

- i landbruksforskningen- se LANDBRUK (1989-
90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- nemnd for, budsjett -se HELSEVESEN (1991-
92) I, l; (1992-93) l, l. 

- offentlig nemnd for - se HELSEVESEN (1990-
91) I, l 

- patenter på dyrkede kulturer av melkesyrebak
terier- se VITENSKAP (1992-93) III, l. 

- samarbeid mellom EF og EFTA - se EFTA/EF 
(1989-90) Ill, 9 

- stortingsmelding om- se VITENSKAP (1989-90) 
Ill l; (1990-91) Il, 4. 

- stortingsmelding om mennesker og- se SVAN
GERSKAP (1992-93) Il, l. 

- utdanning på Kongsvinger - se HØGSKOLER 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l og (1990-91) Ill, 7; 
(1991-92) I, l og (1991-92) Ill, 5; 

- utplanting av genmodifisert potetplante - se VI
TENSKAP (1990-91) Ill, 3. 

- utplanting av transgen potetplante - se VITEN
SKAP (1989-90) Ill, 7. 

Bioteknologinemnda, habilitet for medlemmer- se 
VITENSKAP (1991-92) Ill, 3. 

Biskop i Nidaros, forføyninger mot sivil ulydighet
se DEN NORSKE KIRKE (1989-90) Ill, 2. 

Biskopene, budsjett 1990- se DEN NORSKE KIR
KE (1989-90) I, l. 

Bislett høyskolesenter, prosjektering - se HØG
SKOLER (1990-91) I, l. 

Bison, avslag på søknad om import- se NATUR
VERN (1992-93) Ill, 7. 

Bistandsadvokat i voldtektssaker, bruken av - se 
RETTSVESEN (1990-91) Il, 3. 

Bistandsavtaler 1988 - se UTVIKLINGSHJELP 
(1989-90) Il, 2. 

Bistandskommisjon, forslag om - se UTVIK
LINGSHJELP (1991-92) I, 2. 

- mandat for Nord-Sør- se UTVIKLINGSHJELP 
(1992-93) Ill, 5. 

- opprettelse av Nord-Sør - se UTVIKLINGS
HJELP (1992-93) Ill, 4. 

Bjellekuer - se STORTINGETS FORRETNINGS
ORDEN (1989-90) Il, 50. 

Bjerke, Hans Kristian, utvalgsleder - se STRAF
FELOVGIVNING (1991-92) IV, 4. 

Bjerke, Regine Ramm, utvalgsleder- s~ STRAF
FELOVGIVNING (1991-92) IV, 2. 

Bjorøy i Hordaland, bompengefinansiering av tun
nel til- se VEGVESEN (1992-93) Il, 6. 

Bjugn, gave til lensmannen i- se POLITI OG PÅ
TALEMYNDIGHET (1990-91) Ill, 14. 

Bjugn kommune, tilskudd til fergekaier- se FOR
SVAR (1991-92) Il, 3. 

Bjugn-saken, hjelpetiltak for barn og foreldre - se 
BARNEVERN (1992-93) Ill, 4. 

Bjølvefossen A/S, hjemfall til staten av eiendom
mer og rettigheter- se VASSDRAGSREGULE
RING (1990-91} Il, 2. 

Bjølvovassdraget, hjemfall og ny reguleringskon
sesjon for Bjølvefossen A/S- se VASSDRAGS
REGULERING (1990-91) Il, 2. 

Bjøraanesset-saken- se TRYGDER (1989-90) IV, 3; 
(1990-91) Il, 2; (1991-92) Il, 8 og IV 2. 

- trekkrutiner for etterbetalte renter av enkepens
joner- se TRYGDER (1992-93) Ill, 3. 

Bjørn, flytting fra Oppland til Hedmark - se NA
TURVERN (1991-92) Ill, 14. 

Bjørnsund fyr, Møre og Romsdal, forslag om å opp
rettholde mannskapet - se SIKKERHET TIL 
SJØS (1992-93) li, 6. 
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Bjørnø, Alf Martin, minnetale over tidl. stortings
rep., S.tid. 4587 (30.9.91). 

- forvaltning av- se NATURVERN (1991-92) Il, 2. 
Bladporto, nytt takseringssystem- se POST (1991-

92) Il, 3. 
- omlegging av takstsystem- se POST (1992-93) I, 

2. 
Blandede kreditter, inndekning av bev. 1992 -se 

UTVIKLINGSHJELP (1991-92) Il, 6; (1992-93) 
Il, l. 

- opphevelse av tak på næringslivsengasjementer 
-se UTVIKLINGSHJELP (1991-92) I, 2. 

- redusert budsjett 1993 - se UTVIKLINGS-
HJELP (1992-93) I, l. 

- til EB-Nera for leveranser til Pakistan - se UT
VIKLINGSHJELP (1990-91) Il, 10 

- til Elkem Technology A/S for leveranse til Co
lombia - se UTVIKLINGSHJELP (1991-92) Ill, 
6. 

- tilskudd 1991 - se UTVIKLINGSHJELP (1991-
92) Il, 4. 

- økning av gaveelementet - se UTVIKLINGS
HJELP (1990-91) I, 2. 

- økning av tilsagnsrammen og forhøyet bevilg
ning- se UTVIKLINGSHJELP (1991-92) Il, 3. 

- evaluering av ordningen - se UTVIKLINGS
HJELP (1989-90) I, l 

- økning av tilsagnsrammen- se UTVIKLINGS
HJELP (1989-90) Il, 11. 

Bleikvassli Gruber AlS, tilskott til drift i 1993- se 
STATSBEDRIFTER (1992-93) Il, 4. 

Blentenborg Cerebralparesehjem, Drammen, an
svar for drift - se HELSEINSTITUSJONER 
(1992-93) Ill, 2. 

Blikkvalseverk AS, Norsk, planer om salg til utlan
det- se STATSBEDRIFTER (1989-90) Ill, 6. 

Blinde og svaksynte, bibliotektjeneste - se BIB
LIOTEK OG LITTERATUR (1989-90) I, 2; (1990-
91) I, l. 

Blitz ungdomshus i Oslo, rivingsvedtak - se UNG
DOMSARBEID (1989-90) III, 3 og 4. 

Bloc-fondene, fradrag for tap og tapsavsetninger -
se SKATTER (1991-92) IV, 11. 

Blodscreening av alle nyfødte - se SYKDOMMER 
(1991-92) Il, 2. 

Blodtester, tilbud om avanserte - se VITENSKAP 
(1991-92) Il, 3. 

Blokker, geografisk fordeling ved tildeling i 13. 
konsesjonsrunde- se OLJEUTVINNING (1989-
90) Ill, 3. 

Blomsterdekoratører, fagkurs ved Statens gart
ner- og blomsterdekoratørskole, Vea - se VIDE
REGAENDE SKOLER (1991-92) Ill, 15. 

Blticher, fjerning av vrak - se FORURENSNING 
(1991-92) Ill, 15. 

- oljelekkasje fra- se FORURENSNING (1989-90) 
Ill, 23. 

Blussuvoll postkontor, Trondheim, nedlegging - se 
POST (1991-92) Ill, 5. 

Blyhagl, avgift på patroner (tilbakesendt Regjerin
gen) - se SÆRAVGIFTER (1990-91) Il, l. 

Blødere, erstatning til HIV-smittede - se BILLIG
HETSERSTATNINGER (1992-93) Il, 4. 

- kostnader ved operasjoner - se SYKEHUS 
(1991-92) Ill, 4. 

Blå Kors, tilskudd 1991- se ALKOHOL (1990-91) I, 
2. 

Blåkveite, reguleringstiltak for å sikre bestanden -
se FISKERIER (1991-92) Ill, 3. 

- trålfiske etter yngel - se FISKERIER (1989-90) 
Ill, 30. 

Blåreseptmedisiner, poliklinikkenes utgifter til -
se HELSEVESEN (1992-93) Ill, 17. 

Bo- og arbeidskollektiv for unge stoffmisbrukere
se NARKOTIKA (1989-90) III, 3. 

- rammetilskudd til fylkeskommuner - se FYL
KESKOMMUNENES ØKONOMI (1992-93) I, 5. 

Bobehandling ved konkurs, dekning av utgifter -
se RETTSVESEN (1991-92) I, l. 

Bobkonkurranser ved Lillehammer-OL - se ID
RETT (1990-91) Ill, 8. 

Bodø, ervervelse av fabrikkbygning og bilverksted/ 
kontorer- se FORSVARSMATERIELL (1989-90) 
Il, 3. 

- etablering av et nasjonalt Luftforsvarsmuseum
se FORSVAR (1991-92) Il, 6. 

- faglig vurdering av flytting av flymuseet - se 
FORSVAR (1992-93) Ill, 2. 

- flytting av Apotekernes Fællesindkjøp A/S - se 
HELSEVESEN (1991-92) Ill, 12. 

- flytting av flymuseet før eierspørsmål er avklart 
-se FORSVAR (1992-93) III, l. 

- lege som driver konsultasjoner pr. brev og tele-
fon- se HELSEPERSONELL (1990-91) Ill, 3. 

- museumsstatus for Forsvarets flysamling - se 
FORSVAR (1992-93) III, 11. 

Bodø flyplass, tiltak mot flystøy - se LUFTFART 
(1989-90) Ill, 3. 

Bodø flystasjon, utelatelse av lokale entreprenører 
ved utbygging- se FORSVAR (1989-90) nr, 12 . 

Bodø formannskap sender uttalelse om boikott av 
tropisk tømmer- se KOMMUNER (1990-91) II, 
23. 

Bodø hovedflystasjon, nedlegging av infanteri
kompaniet- se FORSVAR (1991-92) Il, 4. 

- nytt flykjørehus etter brann - se FORSVARS
MATERIELL (1989-90) Il, 3. 

- styrkeproduksjon- se FORSVAR (1992-93) Il , 6. 
Bodø kommune sender uttalelse om Nord-Norge

banen - se KOMMUNER (1990-91) Il, 42. 
Bodø kretsfengsel, ombygging - se FENGSLER 

(1990-91) I, l. 
Bodø lufthavn, bev. 1992- se LUFTFART (1992-93) 

Il, 5. 
Bodø lærerhøgskole, revurdering av kurstilbud i 

russisk - se HØGSKOLER (1992-93) I, l. 
Bognes - Skarberget, døgnkontinuerlig drift av 

fergesamband -se FERGER (1989-90) Ill, 3. 
Bogsrud - Minnesund - Ørbekk, omlegging av E 6 -

se VEGVESEN (1989-90) Ill, 15. 
Boikott av Namibia, mulighet for opphevelse av 

lov om- se UTENRIKSHANDEL (1989-90) III, 3. 
Boikott av Sør-Afrika og Namibia, endr. i lov om 

økonomisk - se UTENRIKSSAKER (1989-90) 
IV, l. 

- av Sør-Afrika, fullmakt til oppheving av lov - se 
UTENRIKSSAKER (1991-92) IV, 2. 

- av tropisk tømmer - se UTENRIKSHANDEL 
(1990-91) Il, 1-4, 6-8, 10-11 og 13; (1991-92) Il, 2 og 
5 og (1991-92) Ill, 5. 

Boikottloven, endr. i- se PRISER (1992-93) IV, 3. 
Bokbransjen, (kulturmeldingen) - se KULTUR 

(1992-93) Il, 2. 
- anmodning om endr. av avskrivningsregler i 

skatteloven- se BIBLIOTEK OG LI'ITERATUR 
(1992-93) I, 2. 

- skattemessig behandling av varelager - se 
SKATTER (1992-93) IV, l og 4. 

Bokbuss, (mobil bibliotektjeneste) - se BIBLIO
TEK OG LITTERATUR (1991-92) I, l; (1992-93) 
I, 2. 

- (mobil bibliotektjeneste), finansieringsplan - se 
BIBLIOTEK OG LITTERATUR (1990-91) I, l . 

- sikring av drift - se BIBLIOTEK OG LITTERA
TUR (1989-90) I, 2. 

Bokettersynsrapporter, konstitusjonelle antegnel
ser 1991 til restanser - se RIKSREVISJONEN 
(1992-93) Il, 2. 

Bokhandlere, forslag om utgiftsføring av boktitler 
på lager - se BEDRIITSBESKATNING (1991-
92) Il, 2. 
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- konsekvenser av direktesalg av skolebøker fra 
forlag - se BIDLIOTEK OG LITTERATUR 
(1991-92) III, 2. 

Boknafjorden, løsninger for riksvegferjesamband -
se FERGER (1991-92) I, l. 

Bokollektiv for eldre, bostøtte til - se DEN NOR
SKE STATS HUSBANK (1989-90) Ill, 2. 

Boksing, forslag om opphevelse av lovforbud - se 
IDRETT (1990-91) IV, l. 

- i fjernsyn - se NORSK RIKSKRINGKASTING 
(1989-90) Il, 3. 

Bolig for HVPU-klienter, krav til sikkerhet - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1991-92) Ill, 6. 

- med heldøgns omsorgstjeneste - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1990-91) IV, 2. 

- rettsvern ved kjøp av- se FORBRUKERSAKER 
(1989-90) Ill, 2. 

Bolig- og Næringskreditt A/S, dispensasjon for ei
erandel for Kredittkassen- se BANKER (1990-
91) Ill, 3. 

Boligbeskatning, endr. i ligningstaksten - se 
SKATTER (1990-91) IV, 3 

- forslag om inntektsfradrag for tap ved salg av 
bolig- se SKATTEFRADRAG (1990-91) II, 4 

- forslag om nytt takseringssystem- se SKATTER 
(1989-90) Il, l. 

- hjemmel for bunnfradrag- se SKATTER (1992-
93) IV, 2. 

- praktisering av regler for boligtakster- se SKAT
TER (1990-91) Ill, 6 

- regler om eier- og brukstid ved salg - se SKAT
TER (1990-91) Ill, 5. 

BOLIGBYGGING . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . 53 

Boligbyggelag, engangstilskudd til Garantifond 
for nye boliger- se STATSBUDSJETTET (1990-
91) I, 31. 

Boligbyggelagsloven, endr. i - se BOLIGBYG
GING (1991-92) IV, 2; (1992-93) IV, 2. 

Boligeiendom, endr. i ligningstaksten- se SKAT
TER (1989-90) IV, l. 

- ligningstakstene- se SKATTER (1991-92) IV, l. 
Boligfinansiering, forslag om nytt system for etab

lerende- se BOLIGBYGGING (1991-92) Il, l. 
Boliggjeld, tiltak mot- se BOLIGBYGGING (1990-

91) Il, l. 
Boliglån til statsansatte, budsjett 1990 - se STA

TENS PERSONALPOLITIKK (1989-90) I, l; 
(1990-91) l, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- tilskudd til rentedekning i Husbanken og Land
bruksbanken- se FISKERE (1990-91) Il, l; FIS
KERIER (1989-90) Il, 6. 

Boliglånsrenten, økning i dagslånrenten til Norges 
Bank og følger for - se KREDITTPOLITIKK 
(1989-90) Ill, l. 

Boligmarkedet, forslag fra H og FrP om utredning 
om lavinnskuddsboliger - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. 

- -se BOLIGBYGGING. 
Boligsamvirke, tilskudd til arbeide med gjeldslet

tetiltak - se STATSBUDSJETTET (1991-92) Il, 
11. 

Boligselskaper, endr. av reglene for formuesbe
skatning- se SKATTER (1990-91) IV, 4. 

- forslag om fordelingsnøkkel ved ligning - se 
SKATTER (1991-92) II, 8. 

- forslag til en ny lov- se SKATTER (1991-92) Il, 7. 
- individuell beskatning av andelshavere - se 

SKATTER (1991-92) IV, 7. 
- skattebegrensning for pensjonister ved indivi

duell beskatning av andelshavere- se SKATTER 
(1992-93) IV, 7. 

Boligstøtte ytet av statsbankene- se BOLIGBYG
GING (1992-93) I, l og Il, l. 

- ytet av statsbankene, budsjett- se BOLIGBYG
GING (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

Bomiljøtiltak, budsjett - se LOKALFORVALT
NING (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

Bompengefinansiering - se VEGVESEN (1989-90) 
I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) l, l; (1992-93) I, l. 

- av E6 i Trondheim, nedbetaling av gjeld - se 
VEGVESEN (1991-92) Ill, 22. 

- av E6, Malvik kommune -se VEGVESEN (1991-
92) III, 18. 

- av E 76 langs Åkrafjorden - se VEGVESEN 
(1990-91) Il, 7 

- av fastlandssamband til Hitra og Frøya- se VEG
VESEN (1989-90) Il, 13 

- av Hardangerbroen, proposisjon om - se VEG
VESEN (1989-90) Ill, 23 

- av Hardangerbrua, forhåndsinnkreving - se 
VEGVESEN (1991-92) III, 23. 

- av hovedvegnettet i Trondheim- området - se 
VEGVESEN (1989-90) Il, 5 

- av Kvisti bru - se VEGVESEN (1989-90) Il, 4; 
(1992-93) Il, 3. 

- av Mannhiller-prosjektet og Sunnfjordtunnelen 
i Sogn og Fjordane- se VEGVESEN (1991-92) Il, 
8. 

- av ny Varoddbru på El8- se VEGVESEN (1991-
92) Il, 4. 

- av Rennesøys fastlandsforbindelse - se VEGVE
SEN (1989-90) II, 11 

- av Salhusbrua- se VEGVESEN (1991-92) Ill, 19. 
- av togtunnel på Finse- se JERNBANER (1989-

90) Ill, 14 
- av Trekantsambandet, Hordaland - se VEGVE

SEN (1991-92) III, 14. 
- av tunnel til Bjorøy i Hordaland - se VEGVE

SEN (1992-93) II, 6. 
- av tverrforbindelse Hurum-Frogn - se VEGVE

SEN (1990-91) III, 3 og 17 
- av vegsamband Eikesund-Berknes- se VEGVE

SEN (1989-90) Ill, l. 
- opplysningsskilt fra Vegdirektoratet - se VEG

VESEN (1990-91) Ill, 25. 
Bompengeprosjekter, endr. i rammebetingelser -

se VEGVESEN (1991-92) li, 3. 
Bompengeringen i Oslo, bruk av samme Køfri

brikke flere steder - se VEGVESEN (1989-90) 
Ill, 7 

- i Oslo, flere biler på samme abonnement - se 
VEGVESEN (1990-91) Ill, 11. 

- i Oslo, merkostnader- se VEGVESEN {1991-92) 
Il, 2. 

- i Oslo, propaganda for -se VEGVESEN (1989-90) 
III, 6. 

Bompenger, disponering av restmidler til Vallavik
tunnelen- se VEGVESEN (1992-93) Il, 2. 

- for funksjonshemmede i Kristiansand - se SAM
FERDSEL (1992-93) Ill, 3. 

- forhåndsinnkreving til Hardangerbn1a og tre
kantsambandet Sveio-Stord-Bømlo - se VEG
VESEN (1992-93) II, l. 

- takstøking på Helgelandsbrua - se VEGVESEN 
(1992-93) Ill, 24. 

Bompengeselskap uten honnørbilletter- se VEG
VESEN (1992-93) Ill, 3. 

Bomstasjon, ev. flytting på Hvaler- se VEGVESEN 
(1992-93) Ill, 23 . 

Bomstasjoner, fritak eller rabatt for funksjons
hemmede- se VEGVESEN (1989-90) III, 2. 

- hjemmel for departementet til flytting - se VEG
VESEN (1992-93) Il, 7. 

Bomvegprosjekter, bruk av dagmulkter ved for
sinkelser- se VEGVESEN (1990-91) Ill, 6. 



- 827 - Stikkordregister 

Bootleg, nedleggelse av ungdomshuset- se UNG
DOMSARBEID (1990-91) Ill, 2. 

Boplikt, fritak for på eiendommer i Nord-Trønde
lag- se LANDBRUK (1989-90) Ill, 2. 

Bordellvirksomhet, ekstra ressurser mot- se PO
LITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1992-93) Ill, 
24. 

- i Oslo- se SOSIALVESEN (1990-91} Ill, 9. 
- i Oslo, tiltak mot- se POLITI OG PATALEMYN-

DIGHET (1991-92) Ill, 3. 
- po}itiets oppgaveprioritering - se POLITI OG 

PATALEMYNDIGHET (1992-93) Ill, 15. 
Boregistrering, endr. i reglene- se RETTSVESEN 

(1989-90) IV, 4. 
Borettslag, adgang for Husbanken til å delta i 

gjeldsforhandliger- se BOLIGBYGGING (1992-
93) IV, l. 

- endr. i reglene for skattlegging av andelshavere
se SKATTER (1990-91) IV, 4 

- fradrag for gjeldsrenter samme år rentene gjel
der for - se STATSBUDSJETTET (1990-91) Il, 
14. 

- fradrag i underskuddsåret - se SKATTEFRA
DRAG (1991-92) IV, l 

- henstilling om tiltaksplan for gjeldstyngede - se 
BOLIGBYGGING (1992-93) Il, 4. 

- husleieøkning etter utbedring av tilfluktsrom -
se BOLIGBYGGING (1991-92) HI, l. 

- individuell beskatning av andelshavere - se 
SKATTER (1991-92) IV, 7. 

- namsmannen som medhjelper ved tvangssalg 
se RETTSVESEN (1992-93) IV, 6. 

- skattebegrensning for pensjonister ved indivi
duell beskatning av andelshavere- se SKATTER 
(1992-93) IV, 7. 

Borettslagsleiligheter, utvidelse av bostøtteord
ningen til å omfatte alle - se DEN NORSKE 
STATS HUSBANK (1991-92) Il, 3. 

Borettslagsloven, endr. i - se BOLIGBYGGING 
(1991-92) IV, l og 2; (1992-93) IV, 2. 

- endr. i- se FAMILIE (1990-9 1) IV, 5 
Borge herredskommune, sammenslåing med 

Fredrikstad bykommune - se KOMMUNER 
(1990-91) Il, 24; (1992-93) Il, 3 . 

Borgenvik-utvalget, innstilling om tiltak for bedre 
legedekning- se HELSEVESEN (1992-93) I, l. 

Borger Bad, nedlegging som følge av nytt regel
verk - se HELSEINSTITUSJONER (1991-92) 
Ill, 3. 

Borgestad A/S, Porsgrunn, utdeling av 15 % aksje
utbytte- se AKSJER (1989-90) HI, 2. 

Bornholmerklæringen - se NORDISK SAMAR
BEID (1992-93) Il, 4. 

Borre kommune sender uttalelse om statlige over
føringer- se KOMMUNER (1990-91) Il, 27. 

Borregaard, kvikksølvutslipp fra klorfabrikken i 
Sarpsborg -se FORURENSNING (1969-90) Ill, 
16 og 20. 

- stans i produksjon av klor - se FORURENS
NING (1992-93) Ill, 5. 

Borregaard NEA A/S, konsesjon til erverv av ak
sjer i A/S Børresen - se LANDBRUK (1992-93) 
Ill, 9. 

Borteboerstipend for elever fra Finnmark og Nord
Troms- se UTDANNING (1969-90) Il, 3. 

- for elever i videregående skole, økning- se STU
DIEFINANSIERING (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Bosnia-Hercegovina, gjenopprettelse av grenser -
se INTERNASJONALT SAMARBEID (1992-93) 
Ill, l. 

- hjelp til flyktninger og krigsskadde - se INN
VANDRERE (1992-93) Il, l. 

- hjelpetiltak for - se UTENRIKSSAKER (1992-
93) Ill , l. 

- internasjonal domstol for å få slutt på krigen- se 
UTENRIKSSAKER (1992-93) III, 3. 

- konflikten i- se UTENRIKSSAKER (1992-93) Il, 
2 . 

- tiltak for å stanse nedslaktingen- se INTERNA
SJONALT SAMARBEID (1992-93) Ill, 2. 

Bosniske krigsfanger, avslag på søknad om støtte 
til tannbehandling - se INNVANDRERE (1992-
93) Ill, 6. 

Boss Teknologi, støtte fra Miljøverndepartementet 
til avfallsbehandling - se FORURENSNING 
(1991-92) III, 20. 

Bostedskrav, opphevelse av bestemmelser som føl
ge av EØS-avtalen- se EFTA/EF (1992-93) IV, 6 
og 12. 

- opphevelse for stiftere av spare- og forretnings
banker- se BANKER (1992-93) IV, l. 

Bostøtte, budsjett - se DEN NORSKE STATS 
HUSBANK (1969-90) I, l ; (1990-91) I, l; (1991-92) 
I, 2; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1991 -se DEN NORSKE STATS 
HUSBANK (1991-92) II, 4. 

- for lavinntektsgrupper med andre typer lån enn 
husbanklån - se DEN NORSKE STATS HUS
BANK (1969-90) Ill, 4. 

- for pensjonister, budsjett - se ELDREOMSORG 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- for pensjonister, endr. budsjett 1992 - se ELD
REOMSORG (1991-92) II, 4. 

- for pensjonister, regulering i forbindelse med in
deksoppgjøret- se FOLKETRYGD (1990-91) li, 
5. 

- til bokollektiv for eldre - se DEN NORSKE 
STATS HUSBANK (1989-90) Ill, 2 

- tilleggsbev. 1989 - se DEN NORSKE STATS 
HUSBANK (1989-90) Il, 2. 

Bostøtteordningen, endringer i -se DEN NORSKE 
STATS HUSBANK (1989-90) Il, l; (1991 -92) II, 3. 

- for pensjonister- se FOLKETRYGD (1989-90) Il, 
9. 

- konsekvenser av endringene i - se DEN NOR
SKE STATS HUSBANK (1989-90) Il, 3. 

Boutgifter for minstepensjonister - se BOLIG
BYGGING (1989-90) III, 3. 

Bouv~t-øya, endr. i bilandsloven- se POLAROM
RADER (1989-90) IV, l. 

Braathens SAFE, fusjon med SAS- se LUFTFART 
(1992-93) III, 4. 

- opprettholdelse av et norskeid flyselskap - se 
LUFTFART (1992-93) III, 7. 

Brady-planen - se ØKONOMISK SAMARBEID 
(1990-91) II, 12. 

Bragefeltet, utbyggingstillatelse - se OLJEUT
VINNING (1989-90) II, 3. 

Brann- og eksplosjonsvernlovgivningen, endr. i
se ARBEIDSMILJØ (1989-90) IV, l. 

Brannfarlighetsloven, endr. i- se ARBEIDSMIL
JØ (1991-92) IV, l; (1992-93) IV, 3. 

- tilpasning til den globale metode for prøving og 
sertifisering av produkter - se ARBEIDSMILJØ 
(1992-93) IV, 2. 

Brannforsikring, undertaksering av eigedomar - se 
FORSIKRING (1989-90) III, 2. 

Brannhelikoptertjenesten, tilleggsbev. 1992 - se 
ARBEIDSMILJØ (1992-93) Il, l. 

Brannskolen- se Norges brannskole. 
Brannslukningstjeneste, anskaffelse av utstyr til 

helikopterskvadronen på Rygge - se RED
NINGSTJENESTE (1990-91) HI, 2. 

Brannslukningsutstyr, frist for installering i boli
ger- se LOKALFORVALTNING (1990-91) Ill, l. 

Brannvarsling for Harstad lagt til Gratangen Inter
kommunale Vaktsentral - se KOMMUNER 
(1990-91) Ill, 10. 

Brannvernloven, endr. i - se ARBEIDSMILJØ 
(1989-90) IV, l; (1992-93) IV, 3. 
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- tilpasning til den globale metode for prøving og 
sertifisering av produkter - se ARBEIDSMILJØ 
(1992-93) IV, 2. 

Brannvemopplæring, bev. - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1989-90) I, l; (1990-91) I, l 

- utvalg til vurdering av - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1990-91) Ill, 3. 

Brannvernutdanning i Forsvaret, ev. lokalisering 
til Lista- se FORSVAR (1992-93) Ill, 13. 

Brannvesen, tiltak mot brann - se KOMMUNER 
(1991-92) Il , 8. 

- utdanning av personell til kommunale -se VI
DEREGAENDE SKOLER (1992-93) I, l. 

Bransjeforskningsfondet, budsjett 1990 - se IN
DUSTRI (1989-90) I, 2 

- sammenslåing med NTNF - se VITENSKAP 
(1989-90) Il, 4. 

Brasil, drap på gatebarn - se UTENRIKSSAKER 
(1991-92) Ill, 9. 

- FN-konferanse om miljø og utvikling 1992, for
slag om utsettelse av GATI-forhandlingene til 
etter- se ØKONOMISK SAMARBEID (1991-92) 
11, 2. 

- FN-konferanse om miljøvern 1992 -se MILJØ
VERN (1990-91) I , l; (1991-92) I, l og (1991-92) li, 
4. 

- FN -konferanse om miljøvern, den norske nasjo
nalrapporten- se MILJØVERN (1991-92) Ill, 10. 

- FNs konferanse om miljøvern og GATI-avtalen
se ØKONOMISK SAMARBEID (1991-92) Ill, 6. 

- FN s konferanse om miljøvern, forslag om im
portforbud for tropisk tømmer - se MILJØ
VERN (1991-92) Ill, 30. 

- FN s konferanse om miljøvern, forvaltning av 
havressurser - se MILJØVERN (1991-92) Ill, 27. 

- melding om FN-konferanse om miljøvern - se 
MILJØVERN (1992-93) 11, 6. 

Bratholm, Anders, utvalgsleder - se STRAFFE
LOVGIVNING (1990-91) IV, 4. 

Bratteberg, Eldbjørg, pensjon fra statskassen - se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1991-92) Il, 
6. 

Bratten, Bodø, innløsning av eiendommen - se 
FORSVARSMATERIELL (1992-93) Il, 4. 

Brattestå, Hans, kontorsjef, ansettelse som Stor
tingets direktør - se STORTINGETS ADMINI
STRASJON (1989-90) 11, 4. 

Bredtvedt senter for logopedi, overføring av odon
tologisk avdeling til Rikshospitalet -se SPESI
ALSKOLER (1989-90) I, l. 

Bremanger kommune, utgifter til havarert russisk 
skip- se UTENRIKSSAKER (1992-93) Ill, 13. 

Bremselys i bakruta på biler, påbud om- se VEG
TRAFIKK (1991-92) Ill, 12. 

Brennevinsomsetning, tiltak for forsvarlig og lov
lig- se ALKOHOL (1990-91) Il, 3. 

Brennevinssmugling, styrking av politiets kontroll 
med - se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1989-90) Ill, 14. 

Brevikbanen, gjenopning av persontransport - se 
JERNBANER (1989-90) Ill, 7 . 

Brevkurs, godkjennelse av Carl Fr. Wisløffs bok 
«Det kristne livet» - se VOKSENOPPLÆRING 
(1989-90) Ill, l. 

Brevporto, nytt takstsystem til Norden - se POST 
(1992-93) l, 2. 

Brevsak vedr. energi- og industriministerens infor
masjon til Stortinget om A/S Sydvaranger - se 
REGJERINGEN (1989-90) I, 5 

- vedr. underjordsdrift ved A/S Sydvaranger - se 
STATSBEDRIFTER (1989-90) l, 2. 

Brevskoleloven, endr. i - se UTDANNING (1991-
92) IV, l. 

- oppheving av- se VOKSENOPPLÆRING (1991-
92) IV, 2. 

- budsjett- se VOKSENOPPLÆRING (1989-90) I, 
l; (1990-91) I, l 

Brevskolerådet, nedlegging - se UTDANNING 
(1990-91) Il, 5. 

Brevundervisning, budsjett - se VOKSENOPPLÆ
RING (1989-90) l, l; (1990-91) I, l. 

Brigaden i Nord-Norge, omorganisering- se FOR
SVAR (1991-92) Il, 8. 

Briller, dekning av utgifter for barn og unge- se 
HELSEVESEN (1990-91) I, l. 

Bruer, korrosjonsskader på betong- - se VEGVE
SEN (1992-93) Ill, 14. 

Brugdefangst, lønsemda ved - se FANGST (1989-
90) Ill, l. 

Brusselkonvensjonen, tolkningsuttalelser fra EF
domstolen - se TRAKTATER (1992-93) IV, l. 

Bruu, Reidar, minnetale over tidl. stortingsrepr. 
S.tid. 299 (7.11.89). 

Bryggerier, uheldige forretningsmetoder på mine
ralvannmarkedet- se PRISER (1990-91) Ill, l. 

Bryggerinæringen, Prisrådets kontroll med be
driftserverv- se PRISER (1989-90) Il, 2. 

Bryn stormarked, Oslo, stans i bygging- se VARE
HANDEL (1991-92) III, l. 

- planlagt kjøpesenter i Oslo- se BYGNINGSVE
SEN (1990-91) III, 7. 

Brystprotese, ordningen med prisavtalerefusjon -
se HELSEVESEN (1989-90) Ill, 3. 

Brøderud-skiftet, praktisering av jordskifteloven
se LANDBRUK (1992-93) Ill, 11. 

Brødrene Aa sin opphavsrett ved bygging av mine
rydding~fartøy - se FORSVARSMATERIELL 
(1989-90) Ill, 2. 

Brønnserviceteknikere, opplæringsplan for - se 
UTDANNING (1992-93) Ill, 3. 

Brøni}Serviceteknikk, opplæring i - se VIDERE
GAENDE SKOLER (1992-93) I, l. 

Brønnøy kommune, ordføreren sender skriv om 
GATI- forhandlingene- se KOMMUNER (1990-
91) Il, 5. 

Brønnøysund fristdag for tvangsoppløsning ved 
manglende revisjonsmelding til Regnskapsre
gisteret- se RETTSVESEN (1991-92) IV, 3. 

- konkurskaranteneregister ved - se RETTSVE
SEN (1989-90) IV, l 

- registerenheten i, budsjett - se RETISVESEN 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- registerenheten i, endr. budsjett 1992 - se 
RETISVESEN (1992-93) Il, l. 

- registerenheten, konsesjonsplikt for kredittop
plysningsvirksomhet - se RETTSVESEN (1992-
93) IV, 8. 

- sanksjoner mot manglende revisjonsmelding til 
Regnskapsregisteret - se RETTSVESEN (1990-
91) IV, 10. 

Brønnøysundregistrene, endr. bev. 1989 - se 
RETISVESEN (1989-90) Il, 3. 

Brøttum prestegard, salg av - se DEN NORSKE 
KIRKE (1990-91) Ill, l. 

Brøytekontrakter, fortrinnsrett ved innleie for las
tebiler med- se VEGVESEN (1989-90) III, 18. 

Bucuresti, gjenopprettelse av norsk ambassade - se 
UTENRIKSSAKER (1989-90) Il, 3. 

Budbiler, skatte- og avgiftsspørsmål- se SKATTE
ADMINISTRASJON (1991-92) Ill, 4. 

Budsjett- og organisasjonsreformer i staten - se 
STATSFORVALTNING (1989-90) I, l. 

Budsjettbehandling i kommunene, Drangedal 
kommunestyre sender uttalelse om - se KOM
MUNER (1990-91) II, 15 

- i kommunene, Fræna kommunestyre sender ut
talelse- se KOMMUNER (1990-91) II, 16. 

Budsjettforlik mellom A, KrF og Sp - se STATS
BUDSJETTET (1991-92) I, 3. 
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Budsjettpresentasjon for Forsvarsdepartementet, 
vurdering av kapittelstrukturen - se STATS
BUDSJETTET (1992-93) I, 6. 

- fra Barne- og familiedepartementet og Arbeids
og administrasjonsdepartementet, ny utforming 
-se STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 5. 

Budsjettsystem, endr. i statens - se STATSFOR
VALTNING (1990-91) Il, 4. 

- videreutvikling av statens- se STATSFORVALT
NING (1989-90) Il, 3. 

Bufeloven, endr. i- se LANDBRUK (1992-93) IV, 2. 
Bugøynes, levering av fangst fra tråleren «TO Se

nior»- se FISKEOMSETNING (1991-92) Ul, l. 
- situasjonen for fiskebruket- se DISTRIKTSUT

BYGGING (1989-90) III, 2. 
Bulgaria finansieringsordninger for- se ØKONO

MISK SAMARBEID (1990-91) Il, 14. 
- forfølgelse av etniske tyrkere - se MENNESKE

RETTIGHETER (1989-90) Ill, 4. 
- norsk deltakelse i finansieringsfasiliteter - se 

ØKONOMISK SAMARBEID (1992-93) II, 3. 
- ratifikasjon av frihandelsavtale med EFTA-lan

dene- se TRAKTATER (1992-93) Il, 30. 
Bulimia nervosa, behandling og forebygging av -

se SYKDOMMER (1990-91) III, l. 
Bull-utvalget, innstilling om arbeidsmiljølovens 

virkeområde i petroleumsvirksomheten- se OL
JE (1989-90) Il, 5. 

Burhønssaken, dekning av saksomkostninger - se 
·HUSDYRBRUK (1989-90) Ill, l. 

Burma, norsk støtte til demokratiske krefter i Bur
ma- se MENNESKERETTIGHETER (1991-92) 
HI, 5. 

Buskap, endr. i verdifastsetting - se SKATTER 
(1992-93) IV, 8. 

- enklere beskatningsregler- se SKATTER (1992-
93) IV, 4. 

Buskerud, mangel på gassmasker- se SIVILFOR
SVAR (1990-91) Ill, l. 

- opprettholding av institusjonen Steensheim- se 
HELSEINSTITUSJONER (1991-92) III, 5. 

- vegkontor, kjøp av saksbehandlingskapasitet i 
Drammen- se KOMMUNER (1991-92) Ill, 8. 

Buskerud Energi AS, pålegg om utbetaling av ut
bytte- se ENERGI (1992-93) Ill, l. 

Buskerud fylkeskommune sender uttalelse om 
atomprøvesprengninger- se FYLKER (1992-93) 
Il, 5. 

- sender uttalelse om Finsetunnelen- se FYLKER 
(1989-90) Il, 7. 

- sender uttalelse om Hobøl som hovedflyplass
se FYLKER (1992-93) Il, l. 

- sender uttalelse om styrking av skatteetaten- se 
FYLKER (1990-91) li, 3. 

- sender uttalelse om økonomien - se FYLKES
KOMMUNENES ØKONOMI (1991-92) II, 3. 

- skattesvikt og fordeling av overføringer - se 
FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI (1991-92) 
Ill, l. 

Buskerud fylke, inndragning av stillinger ved ar
beidskontoret -se SYSSELSETTING (1989-90) 
Ill, 8. 

Buskerud sentralsykehus, kjøp av magnettomo
graf for innsamlete midler- se SYKEHUS (1990-
91) Ill, 4. 

Buskerud teater (Hallingdal kulturverksted), bev. 
1992- se KUNST (1991-92) I, 2. 

Busselskap, omregistreringsavgift ved samanslå
ing- se SÆRAVGIFTER (1990-91) III, 2. 

Busser, mulighet for miljøtilskudd til innkjøp av 
miljøvennlige - se VEGTRAFIKK (1989-90) III, 
10 

- muligheter for investeringer i miljøvennlige - se 
VEGTRAFIKK (1989-90) Ill, 9 

- prøveprosjekt i Oslo med propandrevne busser 
med katalysator - se VEGTRAFIKK (1989-90) 
III, 2. 

Buvik-utvalget, behandling av innstilling i Stortin
get- se KOMMUNER (1989-90) III, l. 

- det fremtidige sivile beredskap - se SIVILFOR
SVAR (1992-93) Il, 2. 

- innstilling, kommunestruktur for berørte kom
muner- se KOMMUNER (1990-91) III, 7. 

By og land hand i hand - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1992-93) Il, 4. 

Bydelspolit!, utredning av spørsmål om- se POLI
TI OG PATALEMYNDIGHET (1992-93) I, l. 

Bydelsutvalg i Oslo, vedtak om innvandringsstopp 
-se KOMMUNER (1990-91) Ill, 38. 

- adgang til forsøk med direkte valg- se LOKAL-
FORVALTNING (1991-92) IV, l. 

Byfornyelse, budsjett- se LOKALFORVALTNING 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- oppheving av husleieregulering - se BOLIG
BYGGING (1989-90) III, 5 

- tilskudd til- se STATSBUDSJETTET (1989-90) 
Il, 11 

- tiltak for gjeldsofre- se BOLIGBYGGING (1992-
93) I, 3; (1992-93) Il, 2, 3, 4 og IV, l. 

- vurdering av tilleggslån fra Husbanken- se DEN 
NORSKE STATS HUSBANK (1989-90) Il, 3. 

Byfornyinga, ubrukte midlar i Husbanken til til
leggsfinansiering av bustader i - se BOLIGBYG
GING (1989-90) Ill, 7. 

Bygdealmenninger, lov om - se LANDBRUK 
(1991-92) IV, 2. 

Bygdeturisme i Møre og Romsdal, støtte til - se 
REISELIVSNÆRING (1989-90) Ill, 2. 

- utvikling av- se LANDBRUK (1992-93) Il, 3. 
Bygdeutvikling, budsjettendringer i forb. med fri

kommuneforsøket - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1989-90) Il, 7. 

Bygdin-reguleringen- se VASSDRAGSREGULE
RING (1990-91) Il, l. 

Bygdøy kongsgård, budsjett- se KONGEN (1989-
90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Bygg- og anleggsarbeider, reklamasjonsfrist i ny 
standard - se BYGNINGSVESEN (1990-91) Ill, 
9. 

- forslag om kontraktørvirksomhet (trukket tilba
ke)- se BYGNINGSVESEN (1991-92) II, l. 

- innføring av vemeombudsordhing i enmanns
bedrifter- se ARBEIDSMILJØ (1991-92) IV, l. 

- ratifikasjon av ILO- konvensjon om trygghet og 
helse i- se BYGNINGSVESEN (1990-91) Il, l. 

- ulovlig arbeidsformidling - se BYGNINGSVE
SEN (1989-90) Ill, 5; (1989-90) III, 7. 

Byggelånsgarantiordningen - se VERFTSINDU
STRI (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- endr. 1993 -se VERFTSINDUSTRI (1992-93) I, 
l. 

Byggve, tiltredelse av drivverdighetsuttalelse - se 
OLJEUTVINNING (1992-93) II, 2. 

Bygnings-og fornminnevernet, flytting til Kultur
departementet - se DEPARTEMENTER (1990-
91) HI, 2. 

Bygningsråd, opphevelse av særlovsbestemmelse -
se KOMMUNER (1992-93) IV, 2. 

Bygningsvern, museenes forvaltning - se KUL
TURVERN (1990-91) Ill, 7. 

BYGNINGSVESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

Bygsleavgift, rettssikkerhet ved utløp av festekon
trakt- se BYGNINGSVESEN (1992-93) Ill, l. 

Bykle kommune, forskottering av vegparsell - se 
VEGVESEN (1990-91) Il, 8. 
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Bypolitikk, melding om storbyenes økonomiske si
tuasjon- se KOMMUNENES ØKONOMI (1991-
92) Il, 3. 

Byrettene, budsjett - se DOMSTOLER (1989-90) I, 
l; {1990-91) l, l ; (1991-92) I , l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1991 - se DOMSTOLER (1991-92) 
Il, l. 

Byråd, endr. i midlertidig forsøkslov- se KOMMU
NER (1989-90) IV, l. 

- endr. i midlertidig forsøkslov - se KOMMUNER 
(1991-92) IV, l. 

Byråder i Oslo, lønnsnivået for - se KOMMUNER 
(1990-91) Ill, 6. 

Bærekraftig utvikling, faglig basert definisjon i 
landbruket- se LANDBRUK (1991-92) I, l. 

- FN-kommisjon for- se MILJØVERN (1992-93) 
Il, 5. 

- forskningsprogrammet økonomi og økologi -
styringsverktøy- se MILJØVERN (1990-91) I , l. 

- kritikken av begrepet- se MILJØVERN (1992-
93) Il, 7. 

- politikk for en - se REGJERINGEN (1992-93) Il, 
10. 

- prinsippet- se MILJØVERN (1989-90) Il, 2. 
Bæringsbestemmelser, fullmakt til å frafalle - se 

OLJE (1990-91) I, l; (1991-92) I, 3. 
Bø kommune, bygging av kulturanlegg- se KOM

MUNENES ØKONOMI (1990-91) Ill, 6. 
Bøfjordbrua, Surnadal, gjenoppbygging etter or

kan- se NATURSKADER (1991-92) Ill, 2. 
Bøker, forslag om utgiftsføring av boktitler på la

ger- se BEDRIFTSBESKATNING (1991-92) Il , 
2. 

Bølgekraft, melding om nye fornybare energikil
der- se ENERGI (1992-93) Il, 10. 

Bølviken, Lilly, utvalgsleder - se FAMILIE (1990-
91) IV, 4 og 5. 

Bømlo kommune, rett til å benytte Haukeland sy
kehus - se SYKEHUS (1990-91) Ill, 5. 

Bømoen, Voss, nytt kontorbygg for Arsenalet for 
Vestlandet - se FORSVARSMATERIELL (1990-
91) Il, 3. 

Bønder, høve til barnehageplassar for- se BARNE
HAGER (1989-90) Ill, 11. 

Børresen A/S, konsesjonsvilkår ved kjøp av aksjer 
i- se LANDBRUK (1992-93) Ill, 9. 

Børsloven, endr. i - se AKSJER (1991-92) IV, l; 
(1989-90) IV, l. 

Bøteinnkreving, endr. i straffeprosessloven - se 
DOMSTOLER (1990-91) IV, l. 

- konstitusjonelle antegnelser 1988 til- se RIKS
REVISJONEN (1989-90) Il, 6. 

Bøtenivået for ungdom og deres økonomiske evne 
- se STRAFFELOVGIVNING (1989-90) Ill, 2. 

Bøter, dekning etter gjeldsordningsloven- se FOR
BRUKERSAKER (1992-93) IV, 3. 

- for smugling av kjøtt - se STRAFFELOVGIV
NING (1991-92) III, 2. 

Båretransport, forskriftshjemmel - se TRYGDER 
(1990-91) IV, 5. 

Båtavgift- se SÆRAVGIFTER (1989-90) I , 4 ; (1990-
91) I, 4; (1991-92) I, 3, (1992-93) I, 3. 

Båtregister, etablering av et sentralt- se SÆRAV
GIFTER (1990-91) I, 4; (1991-92) I, 3. 

Båtservice Industrier A/S, flerbrukskonsept for 
oljevernkatamaran;rutebåt -se VERFTSINDU
STRI (1991-92) III, 4. 

Båtservice/Kværner, kontrakt om bygging av mi
neryddingsfartøy og opphavsretten til Brødrene 
Aa - se FORSVARSMATERIELL (1989-90) Ill, 2. 

Båtsfjord, inndragning av kjøpetillatelse for fisk 
for fiskeribedrift - se F'ISKEOMSETNING 
(1991-92) Ill, 7. 

- s ikring av flytilbud for- se LUFTFART (1989-90) 
Ill , 8. 

CABEI (Den Mellom-Amerikanske Banken for 
Økonomisk Integrasjon), hev. til - se UTVIK
LINGSHJELP (1990-91) Il, 3. 

Campingbiler, toalettavfall fra- se VEGTRAFIKK 
(1989-90) Ill, l. 

Campingtilhengeravgift - se SÆRAVGIFTER 
(1989-90) I, 4; (1990-91) I, 4; {1991-92) I, 3; (1992-
93) I, 3. 

Campingvogner, skilter til mottaksanlegg for toa
lettavfall- se FORURENSNING (1992-93) Ill, 3. 

Canada, tilbaketrekking av styrker i Europa og 
konsekvenser for Norge- se NATO (MILITÆR
TEKNISKE SPM) (1991-92) Ill, 2. 

Casino, TVNorge, skattefritak for premier i pro
grammet- se SKATTEFRADRAG (1989-90) Ill, 
2 og (1989-90) IV, 3. 

Casino-program, d ispensasjon fra reklamereglene 
-se KRINGKASTING (1990-91) Ill, 2. 

Casino-show, Forbrukerombudets forbud mot - se 
FORBRUKERSAKER (1989-90) Ill, 10. 

Cassis de Dijon-prinsipp, miljøkonsekvenser ved 
norsk tilslutning til EFs-se EFTA/EF (1989-90) 
Ill, 13. 

Cerebral parese, hjelpepleierutdanning for person 
med- se FUNKSJONSHEMMEDE (1991-92) Ill, 
4. 

- nedlegging av Haug Behandlingshjem for - se 
HELSEINSTITUSJONER {1992-93) Ill, 3. 

- Sentralinstituttet for (Berg gård) budsjett 1993 -
se HELSEINSTITUSJONER (1992-93) I, l og 2. 

- Sentralinstituttet for (Berg gård. Sentralinstitutt 
for habilitering) - se HELSEINSTITUSJONER 
(1990-91) I , l. (1991-92) I, l. 

- sentralinstituttet for, budsjett 1990 - se HEL
SEINSTITUSJONER {1989-90) I, l . 

- særfradrag for behandling i utlandet- se SKAT
TEFRADRAG (1991-92) Ill, l. 

Cerebralparesehjem, Drammen, ansvar for drift 
av Blentenborg - se HELSEINSTITUSJONER 
(1992-93) Ill, 2. 

CFE-avtalen om konvensjonelle styrker, lov om 
inspeksjoner- se NEDRUSTNING (1991-92) IV, 
l. 

- om konvensjonelle styrker, samtykke til ratifi
kasjon - se NEDRUSTNING (1991-92) Il, l. 

- om konvensjonelle styrker - se NEDRUST
NING (1991-92) I, l. 

CFE-forhandlingene, Norges mandat- se UTEN
RIKSSAKER (1990-91) Ill, 4 

- om konvensjonell nedrustning, - se NEDRUST
NING (1990-91) I, l 

- utenriksredegjørelse - se UTENRIKSSAKER 
(1990-91) Il, 9 og 15 

- vestlig opplegg - se NATO (POLITISKE SPM) 
(1990-91) Il, 2. 

Charterreiseavgift- se SÆRAVGIFTER (1989-90) 
I, 4; (1990-91) I, 4; (1991-92) I, 3; (1992-93) I, 3. 

Chase Manhattan Bank (Norway) A/S. represen
tantskapsvalg - se BANKER (1989-90) Il, l. 

Childcare, misbruk av offentlige midler ved privat 
barnehagedrift - se BARNEHAGER {1989-90) 
Ill, 7. 

- opptakskriterier til barnehage i Drammen som 
utelukker funksjonshemmede - se BARNEHA
GER (1989-90) III , l 

Chile, bev. til den chilenske regjerings arbeid for 
ressurssvake grupper- se UTVIKLINGSHJELP 
(1991-92) I, 2. 

- hev. til solidaritetsfond 1991- se UTVIKLINGS
HJELP (1990-91) I, 2. 

- konsekvenser av vannkraftprosjekt for natur og 
urbefolkning - se UTVIKLINGSHJELP (1992-
93) Ill, 7. 

- solidaritetsfond for fattigdomsbekjempelse -se 
UTVIKLINGSHJELP {1989-90) Il, 10 . 
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- svekking av ozonlaget- se MIWØVERN (1991-
92) III, 7. 

- utsending av delegasjoner til ambassaden - se 
UTENRIKSSAKER (1991-92) III, 5. 

Chilenere, hjelp til repatriering av - se UTEN
RIKSSAKER (1989-90) II, l. 

Chr. Michelsens Institutt, utlemming av Statens 
Pensjonskasse- se STATENS PERSONALPO
LITIKK (1990-91) Il, 4. 

Christian Michelsen Research AS, etablering av -
se VITENSKAP (1991-92) Il, 5. 

Christiania Bank og Kreditkasse, valg til repre
sentantskapet- se BANKER (1989-90) Il, 7. 

Christiania Spigerverk A/S, ny virksomhet etter 
nedleggelse- se INDUSTRI (1991-92) III, 22. 

- Nydalen, Norsk Jern Holdings disponering av 
trådverksdelen - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1989-90) Ill, 4 

- planer for eiendommene i Nydalen - se STATS
BEDRIFfER (1989-90) II, 6. 

- saltsyreutslipp i Akerselva - se FORURENS
NING (1990-91) Ill, 7. 

CIA, delfinansiering av prosjekt med psykiatriske 
pasienter ved Gaustad sykehus- se SYKEHUS 
(1990-91) Ill, 21. 

Clearing house-modell, forslag under forhandlin
gene om klimakonvensjon - se MILJØVERN 
(1991-92) Ill, 19 og 24 . 

CNN (Cable News Network), kabelspredning av sa
tellittfjernsyn - se KRINGKASTING (1991-92) 
II, 2. 

C02-avgift halvering for sildemel- og trefored
lingsindustrien- se STATSBUDSJETTET (1992-
93) I, 32. 

- i petroleumssektoren 1993 - se OLJE (1992-93) I, 
l. 

- i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen 
- se STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 5 og 31; 
(1990-91) IV, 2 

- kompensasjon for ferjeselskapene -se FERGER 
(1991-92) I, l. 

- problemer for kystflåten- se SJØFART (1990-91) 
Il, 2 

- på kull og koks, ny 1992 -se SÆRAVGIFTER 
(1991-92) I, 3. 

- på mineralolje og bensin- se SÆRAVGIFTER 
(1990-91) I, 4; (1991-92) I, 3. 

- på petroleumsvirksomhet, forslag om å tilføre 
inntektene til Det internasjonale klimafond - se 
SÆRAVGIFrER (1990-91) Il, 3. 

- reduksjoner ved salderingen -se STATSBUD
SJETTET (1991-92) I, 36. 

- skipsfartens konkurransesituasjon - se SJØ
FART (1991-92} I, 2. 

C02-avgifter 1993- se SÆRAVGIFTER (1992-93) I, 
3. 

C02-fri metanolprosess ved Tjeldbergodden, bruk 
av- se OLJEOMSETNING (1992-93) III, l. 

C02-utslipp- se FORURENSNING (1992-93) II, 6. 
- bygging av gasskraftverk på Haltenbanken uten 

-se FORURENSNING (1990-91) III, l 
- forhandlinger om klimakonvensjon - se MILJØ-

VERN (1991-92) Ill, 19 og 24. 
- forpliktelse til stabilisering - se MILJØVERN 

(1991-92) Ill, 28. 
- fra et ev. gasskraftverk - se ELEKTRISITET 

(1990-91) I, 2 
- fra norsk aluminiumsindustri, reduksjon - se 

MILJØVERN (1991-92) Ill, 20. 
- målsettingen om stabilisering- se MILJØVERN 

(1990-91) Il, 12 
- målsettingen om stabilisering- se MILJØVERN 

(1991-92) Il, 5. 
- Norges målsettinger ved forhandlinger om kli

makonvensjon- se MILJØVERN (1990-91) Ill, 
15 

- ny fordeling internasjonalt - se MILJØVERN 
(1990-91) II, 14 

- og gassutvinning - se OWEUTVINNING (1990-
91) II, l 

- reforhandling av avtaler om - se MILJØVERN 
(1989-90) li, 2 

- skogplanting mot - se MILJØVERN (1989-90) 
Ill, 15. 

- skogproduksjon som tiltak mot klimaendringer 
-se MILJØVERN (1990-91) III, 13 

- stabilisering innen år 2000 - se MILJØVERN 
(1989-90) li, 2 

- statsrådens tidligere uttalelse om stabilisering 
av- se MILJØVERN (1990-91) Ill, 5 

- tiltak for reduksjon - se MIWØVERN (1990-91) 
I, l; (1990-91) III, 25; (1991-92) I, l. 

- tiltak for stabilisering av - se MILJØVERN 
(1989-90) III, 33 

- ved gasskraftverk - se MIWØVERN (1990-91) 
Ill, 7 

- ved Norsk Hydros bygging av gasskraftverk- se 
MILJØVERN (1989-90) III, 37. 

- vedtatte nasjonale mål for - se MILJØVERN 
(1990-91) li, 15. 

Coast Guard-modell, samordning av rapporte
ringsplikt og tjenester - se SIKKERHET TIL 
SJØS (1992-93) I, l. 

COCOM-reglene, liberalisering - se INTERNA
SJONALT SAMARBEID (1989-90) Il, 6 

- og utviklingen i Øst-Europa- se UTENRIKSSA
KER (1989-90) II, 2. 

- oppmykning med bakgrunn i utviklingen i Øst
Europa -se UTENRIKSHANDEL (1989-90) III, 
l. 

Colombia, blandet kreditt til Elkem Technology 
A/S for leveranse til - se UTVIKLINGSHJELP 
(1991-92) III, 6. 

- norsk løfte om bistand til kamp mot kokainkar
tellet- se NARKOTIKA (1989-90) III, 6. 

- våpeneksport via USA - se UTENRIKSSAKER 
(1990-91) Il, 15. 

Color Line, ferjetilbudet mellom Norge og England 
-se FERGER (1990-91) III, 3. 

COMETT (1989-90) Il, Community Action Pro
gramme in Education and Training for Techno
logy, avtale om- se INTERNASJONALT SAM
ARBEID (1989-90) II, 3. 

Coppola, Enrique, bistand til den fengslede norske 
statsborger- se POLITI OG PÅTALEMYNDIG
HET (1992-93) III, 5. 

- norske borgeres sikkerhet i utlandet - se 
RETTSVESEN (1992-93) Il, 2. 

Dagestad, Johan, politiadjutant, Bergen - se KLA
GER TIL STORTINGET (1989-90) li, 3. 

Dagligvarehandel i utkantstrøk, støtte- se VARE
HANDEL (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, 
l; (1992-93) I, l. 

Dagmammaer, forslag om skattefrihet- se SKAT
TER (1991-92) Il, 2. 

- informasjon om skatteregler for- se SKATTER 
(1990-91) III, 4. 

- offentlig tilbud til barn for å hindre overgrep - se 
BARNEHAGER (1991-92) Ill, 5. 

- vilkår for minstefradrag- se SKATTER (1991-92) 
IV, l. 

Dagmammatilbud i Stord, stenging av organisert
se BARNEHAGER (1990-91) III, 5. 

Dagmammavirksomhet, folketrygdavgift for og 
skattlegging ved- se SKATTER (1989-90) IV, l. 

Dagmulkt, postering på det enkelte riksveganlegg -
se VEGVESEN (1990-91) II, 8. 

- ved forsinkelser i bomvegprosjekter, bruk av -
se VEGVESEN (1990-91) III, 6. 

Dagpenger, 80-ukersregelen, ev. endringer i - se 
FOLKETRYGD (1990-91) I, 5 og 6 
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- 80-ukersregelen, ev. endringer i - se FOLKE
TRYGD (1991-92) I, 3. 

- beregning for adventister- se FOLKETRYGD 
(1991-92) Ill, 3. 

- budsjett- se FOLKETRYGD (1989-90) I, 4; (1990-
91) I, 5; (1991-92) l, 3, (1992-93) I, 3. 

- dispensasjon fra 80-ukersregelen - se FOLKE
TRYGD (1991-92) IV, 3. 

- endr. budsjett - se FOLKETRYGD (1991-92) Il, 
2; (1992-93) Il, 2. 

- endr. i beregningsgrunnlag og stønadsperiode
se FOLKETRYGD (1990-91) IV, 3 

- endr. i lovbestemmelse vedr. forsørgertillegg- se 
FOLKETRYGD (1992-93) IV, 2. 

- forenkling av reglene og endringer i 80- ukersre
gelen- se FOLKETRYGD (1989-90) IV, 5 

- forskottsutbetaling før høytider - se FOLKE
TRYGD (1991 -92) IV, l. 

- forslag om at arbeidsledige opprettholder første
gangs dagpenger i ledighetsperioden - se FOL
KETRYGD (1990-91) Il, 9 

- forslag om endr. i ordning for. se SYSSELSET
TING (1990-91) Il, l 

- forslag om oppheving ·av 80-ukers regelen - se 
FOLKETRYGD (1990-91) 11, 6 og 8; (1991-92) Il, 
8. 

- innstramming i reglene for utbetaling- se FOL
KETRYGD (1992-93) IV, 3. 

- innstramminger - se SYSSELSETTING (1992-
93) Ill, 14. 

- lønnstilskott i stedet for - se FOLKETRYGD 
(1992-93) IV, 4. 

- misbruk av- se TRYGDER (1991-92) Ill, 10. 
- rutiner for utbetaling før høytider - se FOLKE-

TRYGD (1990-91) Ill, 5 . 
- saksbehandlingstid for utbetaling - se FOLKE

TRYGD (1991-92) Ill , 4. 
- saldering 1992- se FOLKETRYGD (1991-92) I, 6. 
- satsen på ferietillegget - se FOLKETRYGD 

(1989-90) Ill, 4 
- størrelsen på forsørgertillegg - se TRYGDER 

(1989-90) Ill, 6 
- tilleggsbevilgning 1989 - se FOLKETRYGD 

(1989-90) Il, l. 
- utbetaling ved opphold i utlandet- se FOLKE

TRYGD (1991 -92) Ill, 6. 
- uttalelse fra Askøy kommune om 80-ukers rege

len for arbeidsledige- se FOLKETRYGD (1991-
92) Il, l. 

- ved permitteringer i fiskeindustrien - se FOL
KETRYGD (1992-93) Ill, 4. 

Dagsnyttsending, særskilt innberetning fra kon
trollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstje
nesten - se NORSK RIKSKRINGKASTING 
(1989-90) Il, l. 

Dagspressen, eigartilhøva i - se MASSEMEDIA 
(1989-90) Ill, 5. 

- orientering om virksomheten 1990- se MASSE
MEDIA (1991 -92) Il, 2. 

Dal i Asker, nybygg for Norges veterinærhøgsko
les husdyrforsøk - se STATSBUDSJETTET 
(1990-91) I, 31. 

Dalai Lama, Den 14., tildeling av fredspris 1989- se 
FREDSARBEID (1989-90) Il, 2. 

- tildelt Nobels fredspris for 1989, ref. S .tid. 49 
(12.10.89) og vedlagt protokollen 

Daling Vestre, Levanger, konsesjon som selvsten
dig bruk- se LANDBRUK (1990-91) Ill, 18. 

Danmark, avtale med Statkraft om bygging av 
kraftkabel- se ELEKTRISITET (1990-91) Il, 7 og 
(1990-91) Ill, 10 

- direktelanding av fisk- se RIKSREVISJONEN 
(1990-91) Il, 10 

- oppkjøp av studieplasser ved økonomiske høg
skoler i- se HØGSKOLER (1989-90) I, l 

- overenskomst om det dansk-norske arkivspørs
mål- se TRAKTATER (1990-91) Il, 3. 

- tvist om grensespørsmål mellom Jan Mayen og 
Grønland- se INTERNASJONAL RETT (1989-
90) li, l. 

Dans (kulturmeldingen)- se KULTUR (1992-93) Il, 
2. 

Danvik folkehøgskole, nedleggelse av studieplas
ser- se VOKSENOPPLÆRING (1992-93) Ill, l. 

Datamaskinprogrammer, endr. i åndsverkloven
se KULTUR (1989-90) IV, 2; (1992-93) IV, l. 

Datapolitikk i staten, innstilling - se STATSFOR
VALTNING (1992-93) Il, 2. 

Dataregister, Datatilsynets rolle ved oppbygging 
av sentralt - se PERSONVERN (1990-91) Ill, l. 

Datasekretariatet, avvikling - se UTDANNING 
(1989-90) Il, 5 

- fullmakt til overskridelser mot merinntekter 
ved salg av programvare - se UTDANNING 
(1989-90) I, l. 

Datateknologi i skole og opplæring - se UTDAN
NING (1989-90) Il, 5 og 6. 

- ved avvikling av valg - se VALG (1992-93) IV, l. 
Datatilsynet, brev i samband med ny konkurran

selov- se PRISER (1992-93) IV, 3. 
- brev om konsesjonsplikt for kredittopplysnings

virksomhet ved Brønnøysundregisteret - se 
RETTSVESEN (1992-93) IV, 8. 

- budsjett- se PERSONVERN (1989-90) l, l; (1990-
91) I, l ; (1991-92) l, l; (1992-93) I , l. 

- konsesjon til kontaktbyrået Norge - Polen - se 
PERSOJ\'VERN (1989-90) Ill, 4 

- kontroll med personregistre - se PERSON
VERN (1991-92) Ill, 9. 

- medvirkning ved oppbygging av sentralt datare
gister- se PERSONVERN (1990-91) Ill, l. 

- årsmelding 1989 .. se PERSONVERN (1989-90) 
Il, l; (1992-93) u, l. 

Datautstyr for dyslektikere , støtte til - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1990-91) Ill, 18. 

De 6. paralympiske vinterleker, Lillehammer 
1994, statstilskudd til- se IDRETT (1990-91) Il, l. 

De Nederlandske Antiller , overenskomst til unn
gåelse av dobbeltbeskatning - se SKATTEAV
TALER (1989-90) 11, 6. 

Decca-kart, lyttekabel som ikke er inntegnet - se 
FORSVAR (1989 -90) III , 6 og 7. 

Defab A/S, Folldal , gjenvinningsanlegg for bildekk 
-se MIWØVERN (1991-92) Ill, 29 ; (1992-93) III, 
l. 

Deichmanske bibliotek, Oslo, nedskjæringer i bo
kinnkjøp - se BIBLIOTEK OG LITTERATUR 
(1989-90) Ill, 2. 

Dekningsloven, endr. i- se LØNN (1991-92) IV, l. 
- endr. i- se RETTSVESEN (1991-92) IV, 3. 
- endr. i- se SIVILLOVGIVNING (1989-90) IV, l. 
- endr. i forbindelse med ny ekteskapslov - se FA-

MILIE (1990-91) IV, 4. 
Deldom, endr. av begrensningsregel - se STRAF

FELOVGIVNING (1992-93) IV, 6. 
Delingsmodellen, en foreløpig vurdering - se 

STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 35. 
- endr. i- se SKATTER (1991-92) IV, 10. 
- endr. skattelover for å styrke små og mellomsto-

re bedrifter - se BEDRIFTSBESKATNING 
(1991-92) IV, 2. 

- endr. skattevedtak for å styrke små og mellom
store bedrifter - se STATSBUDSJETTET (19!H-
92) l, 36. 

- forslag om endr. (ikke bifalt) - se SKATTER 
(1992-93) IV, 8. 

- ligningskontorenes fastsettelse av pensjonsgi
vende inntekt i næring - se STATSBUDSJET
TET (1991-92) I, 39. 
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skattemessig behandling av goodwill- se SKAT
TER (1992-93) IV, 7. 
toppskatt for aktiv utenlandsk aksjonær - se 
SKATTER (1991-92) Il, 11. 

Deltakerloven, endringer i- se FISKERIER (1990-
91) Ill, 24. 

Deltidspensjoneringsordning, anmodning om 
vurdering- se FOLKETRYGD (1989-90) IV, 5. 

Demokrati i Øst-Europa, støtte til -se UTENRIKS
SAKER (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; UTVIK
LINGSHJELP (1991-92) I, 2. 

- støtteordning for - se UTVIKLINGSHJELP 
(1989-90) Il, 10. 

- tiltak til støtte for Chile, budsjett 1991 - se UT
VIKLINGSHJELP (1990-91) I, 2 

- tiltak til støtte for Vest-Sahara- se UTENRIKS
SAKER (1990-91) Il, 14. 

- tiltak til støtte for, budsjett 1993 - se UTVIK
LINGSHJELP (1992-93) I , l. 

Demonstrasjon på galleriet mot vertslandsavtale
se STORTINGETS FORRETNINGSORDEN 
(1989-90) li, 73. 

Den europeiske bank for gjenoppbygging og ut
vikling - se EBRD. 

Den gule bok- se STATSBUDSJETTET (1989-90) I, 
4; (1990-91) I , 4; (1991-92) I, 3, (1992-93) I, 3. 

Den interamerikanske utviklingsbank- se IDB. 
Den internasjonale domstolen i Haag, tvist mel

lom Danmark og Norge om grensespørsmål 
mellom Jan Mayen og Grønland - se INTERNA
SJONAL RETT (1989-90) li, l. 

Den internasjonale Studentfestivalen i Trond
heim, deltakerantallet- se INTERNASJONALT 
SAMARBEID (1989-90) Ill, 3. 

Den internasjonale tuberkulose- og lungesyk
domsunion, tilskudd - se UTVIKLINGSHJELP 
(1990-91) Il, 10. 

Den Nationale Scene, bev. 1993 til restaureringsar
beid -se KULTUR (1992-93) I , 2. 

Den nordatlantiske forsamling, valg av medlem
mer- se NAID (POLITISKE SPM) (1989-90) Il, 2 

- årsberetning 1988- se NATO (POLITISKE SPM) 
(1989-90) li, l 

- årsberetning for 1989 - se NAID (POLITISKE 
SPM) (1989-90) Il, 3. 

Den nordatlantiske sjøpattedyrkommisjon 
(NAMMCO), avtale om opprettelse - se INTER
NASJONALT SAMARBEID (1992-93) I, 3. 

Den norske Bank A/S, fusjonen mellom DnC og 
Bergen Bank- se BANKER (1989-90) Il, 6. 

- fylkesmann i Oslo og Akershus som represen
tantskapsleder for- se BANKER (1989-90) Ill, 6. 

- reduksjon i Finnmark - se BANKER (1991-92) 
III, 2. 

- valg til representantskap -se BANKER (1989-90) 
Il, 4. 

Den Norske Hypotekforening, forslag om tilbud 
om refinansiering fra Anders Aune - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. 

- forslag om å styrke soliditeten til- se BANKER 
(1990-91) Il, 2 

- lånekunders medlemsansvar - se BANKER 
(1990-91) Ill, 4. 

Den Norske Industribank A/S, aksjer i- se INDU
STRI (1989-90) I, l; (1990-91) I , l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I , l. 

- dekning av valutakurstap- se INDUSTRI (1991 -
92) l, 2. 

- forlengelse av funksjonstiden for representant
skapsmedlemmer- se inDUSTRI (1989-90) Il, l. 

- forslag fra Kristin Halvorsen om sammenslåing 
med industrifondet til en Statens Næringsbank 
-se REGJERINGEN OVERSENDT (1989-90} I 

- fristilling- se STATSBANKER (1990-91) I, l 
garantifullmakt for lån innen miljøvernordnin
gen- se ENERGI (1989-90) l, l 

53 

- garantiprovisjon, endr. budsjett 1991 - se 
STATSLÅN (1991-92) Il, 2. 

- opphevelse av lov av 25. mars 1977 nr. 14- se IN
DUSTRI (1991-92) IV, l. 

- tilbakekalling av forslag om opphevelse av lov -
se STATSBANKER (1990-91) IV, 2 

- utlåns- og innvilgningsrammer 1991 og dekning 
av valutakurstap- se INDUSTRI (1990-91) I, 2 

- valg til representantskapet - se INDUSTRI 
(1989-90) Il, 4 

- virksomheten 1988 og 1989 - se INDUSTRI 
(1990-91) Il, l; (1992-93) Il, l. 

- voldgift ved utløsning av private aksjonærer- se 
INDUSTRI (1992-93) Il, 8. 

DEN NORSKE KIRKE . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

Den norske Lægeforening, tilsetting av leger i sy
kehus - se HELSEPERSONELL (1990-91) Ill, 
10. 

Den Norske Nobelkomite, beretning- se FRED
SARBEID 

- tildeling av fredspris - se FREDSARBEID 
- valg av medlemmer og varamedlemmer - se 

FREDSARBEID 
Den Norske Opera, nybygg på Vestbanetomten i 

Oslo og fredningssak - se KUNST (1992-93) Ill, 
l. 

Den norske Sjømannskirke, velferdstjeneste for 
sjøfolk- se SJØFART (1990-91) II, 2. 

DEN NORSKE STATS HUSBANK 62 

DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP AS 66 

Den nye staten- se Statens fornyelsesprogram 
Denofa og Lilleborg Fabriker A/S, Fredrikstad, 

tollbarrierer i EF - se EFTA/EF (1992-93) Ill, 10. 
- Norske Meieriers planer om nytt fraksjonerings

anlegg for smør- se INDUSTRI (1990-91) III, 11. 

DEPARTEMENTER . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 68 

Departementet for utviklingshjelp, budsjett 1990 
-se DEPARTEMENTER (1989-90) I, 3 

- konstitusjonelle antegnelser 1988-89 - se DE-
PARTEMENTER (1989-90) II, 7; (1990-91) Il, 5. 
sammenslåing med Utenriksdepartementet - se 
DEPARTEMENTER (1989-90) I, 13. 

Departementsstrukturen, endringer i - se DEPAR
TEMENTER (1989-90) I, 13 og II,5; (1990-91) I, 
12; (1991-92) III, 2. 

Desentralisering kontra sentralisering, konse
kvensanalyse - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1989-90) III, 11. 

Designkonkurranse i forbindelse med Lilleham
mer-OL-se KULTUR (1989-90) ill, 8. 

Det Internasjonale Valutafondet - se IMF. 
Det afrikanske utviklingsfond, 6. kapitalpåfylling 

-se UTVIKLINGSHJELP (1990-91} Il, 9. 
Det asiatiske utviklingsfond, den femte kapitalpå

fylling- se UTVIKLINGSHJELP (1991 -92) Il, 7. 
Det frivillige skyttervesen, bev. - se FORSVAR 

(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. · 
Det internasjonale fond for jordbruksutvikling -

se IFAD. 
Det internasjonale tinnråd, oppgjør av forpliktel-

ser- se inTERNASJONAL RETT (1989-90) Il, l. 
Det internasjonale utviklingsfond - se IDA. 
Det internasjonale valutafondet - se IMF. 
Det nordiske miljøfinansieringsselskap, oppret

telse av - se NORDISK SAMARBEID (1989-90) 
Il, 8 . 



Stikkordregister - 834 -

Det nordiske utviklingsfond, kapitalpåfylling - se 
NORDISK SAMARBEID (1992-93) Il, 7. 

Det norske hageselskap, tilskudd 1992 - se LAND
BRUK (1991-92) I, l. 

Det Norske Kammerorkester, (kulturmeldingen)
se KULTUR (1992-93) Il, 2. 

- bev. 1993- se KUNST (1992-93) I, 2. 
Det norske komponistfond, tilpasning av diskrimi

neringsforbud i EØS -se KUNST (1992-93) IV, l. 
Det Norske Luftfartsselskap A/S, budsjett - se 

LUFTFART (1989-90) l, l; (1990-91) I, l. 
- redusert aksjeutbytte- se LUFTFART (1991-92) 

Il, l. 
Det norske maskinistforbund, lov om lønns

nemndbehandling i forbindelse med tariffrevi
sjonen våren 1992- se LØNN (1991-92) IV, 2. 

Det Norske Misjonsselskap, jubileumsfrimerke -
se POST (1991-92) Ill, 4. 

Det Norske Radiumhospital, bev. til ny computer 
tomograf- se SYKEHUS (1990-91) Il, l 

- budsjett- se SYKEHUS (1989-90) l, l; (1990-91) I, 
l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- konstitusjonelle antegnelser 1989 til anskaffel
sesvirksomheten - se RIKSREVISJONEN 
(1990-91) li, 10. 

- ny telefonsentral 1992 -se SYKEHUS (1992-93) 
Il, 2. 

Det Norske Samlaget, bev. 1991-92 og garanti for 
kassakreditt- se KULTURVERN (1990-91) I, 2; 
(1991-92) I, 2. 

- garanti for kassakreditt - se KULTURVERN 
(1989-90) I, 2; (1992-93) I, 2. 

Det Norske Teatret, bev. 1990- se KUNST (1989-
90) I, 2. 

- gjeldssanering - se KUNST (1990-91) I, 2 og 
(1990-91) Ill, 9; (1991-92) I, 2. 

- statstilskudd 1992- se KUNST (1991-92) Il, 3. 
Det Norske Vitenskaps-Akademi, tilskudd til 

Senter for høyere studier - se VITENSKAP 
(1989-90) I, 2. 

Det sentrale personregister, lovfesting -se PER
SONVERN (1990-91) IV, 2. 

Det teologiske Menighetsfakultet, adgang til å til
dele doktorgrad i teologi - se HØGSKOLER 
(1989-90) Ill, 11 

- høyere tilskuddssats - se PRIVATSKOLER 
(1991-92) I, l. 

- tilskudd 1993 -se PRIVATSKOLER (1992-93) I, 
l. 

- økt statsstøtte til praktisk-teologisk seminar- se 
HØGSKOLER (1989-90) Ill, 3. 

DFU A/S, Ålgård, levering av uniformer til Postver
ket- se POST (1992-93) Ill, 6. 

Diabetikere, mulighet for førstegangstjeneste for
se SYKDOMMER (1990-91) Ill, 4. 

Diakonhjemmets høyskolesenter, tilskudd 1993-
se PRIVATSKOLER (1992-93) I, l. 

Diakonissehjemmets sykepleierhøgskoler, Ha
raldsplass og Oslo, tilskudd 1993 - se PRIVAT
SKOLER (1992-93) l, l. 

- Haralds plass, bev. 1992 - se PRIVATSKOLER 
(1991-92) I, l. 

Diakonitjeneste, 11 nye soknediakonstillinger- se 
DEN NORSKE KIRKE (1991-92) I, l. 

- budsjett 1990- se DEN NORSKE KIRKE (1989-
90) I, l; (1990-91) I, l. 

Diakonstillinger, opprettelse av nye - se STATS
BUDSJETTET (1992-93) li, 8. 

Dialyse, mulighet for å få utført behandling lokalt
se HELSEVESEN (1990-91) Ill, 14. 

Dieseloljeavgift i stedet for kilometeravgift - se 
SÆRAVGIFTER (1989-90) Ill, 4. 

Dikemark sykehus, observasjonspost for fengsels
innsatte- se FENGSLER (1990-91) I, 2. 

- observasjonspost, driftsgarantiavtale i forb. med 
omsorg for særlig vanskelige og/eller farlige 
sinnslidende- se SYKEHUS (1990-91) 11, l 

Dioksiner, fiskerestriksjoner i Grenlandsfjorden -
se FORURENSNING (1991-92) Ill, 9. 

Diprivan, barnedødsfall etter bruk av legemidlet
se HELSEVESEN (1991-92) Ill, 22. 

Direktoratet for arbeidstilsynet, holdning til 
brudd på arbeidstidsbestemmelsene - se AR
BEIDSMILJØ (1989-90) Ill, 7. 

Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, bud
sjett- se ARBEIDSMILJØ (1989-90) I, l; (1990-
91) l, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1992- se ARBEIDSMILJØ (1992-
93) Il, l. 

- overføring av kjelkontrollen - se ARBEIDSMIL
JØ (1991-92) IV, l. 

- tiltak mot brann- se KOMMUNER (1991-92) Il, 
8. 

Direktoratet for forvaltningsutvikling, budsjett -
se STATSADMINISTRASJON (1990-91) I, l; 
(1991-92) l, l; (1992-93) I, l. 

- Statskonsult, budsjett 1990 - se STATSADMINI
STRASJON (1989-90) I, l. 

- Statskonsult, overføring av opplæringsvirksom
het- se DEPARTEMENTER (1990-91) I, 12. 

- Statskonsult, saldering 1990 - se STATSBUD
SJETTET (1989-90) I, 26 

Direktoratet for måleteknikk, fullmakt til utgifts
postering- se HANDEL (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 
2; (1992-93) I, 2. 

Direktoratet for naturforvaltning, budsjett - se 
NATURVERN (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-
92) I, l; (1992-93) I, l. 

- konstitusjonelle antegnelser 1988 -se RIKSRE
VISJONEN (1989-90) Il, 6. 

- miljøvern i kommunene- se SYSSELSETTING 
(1991-92) Il, 3. 

- opptrapping av Arbeid for trygd- ordningen - se 
SYSSELSETTING (1990-91) Il, 11. 

Direktoratet for sivilt beredskap, budsjett- se SI
VILFORSVAR& & (1989-90) I, ; (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett- se SIVILFORSVAR (1991-92) Il, 
l; (1992-93) Il, l. 

- saldering 1990- se STATSBUDSJETTET (1989-
90) I, 26. 

Direktoratet for sjømenn, avvikling - se SJØ-
FOLK (1989-90) l, 2; (1990-91) I, 2. 

- Tidligere- se SJØFOLK (1992-93) I, 2. 
- under avvikling- se SJØFOLK (1991-92) I, 2. 
Direktoratet for statens skoger, avslutning 1993 -

se SKOGBRUK (1992-93) l, l. 
- budsjett 1992- se SKOGBRUK (1991-92) I, l. 
- flytting til Namsos - se SKOGBRUK (1990-91) 

nr, 1 og 2 
- kjøp av eiendom i Balsfjord - se SKOGBRUK 

(1992-93) Ill, 2. 
- kjøp av skogeiendom i Snåsa - se SKOGBRUK 

(1992-93) Ill, l. 
- kjøp av Veltseterskogen i Grue- se SKOGBRUK 

(1991-92) Ill, l. 
- omorganisering- se SKOGBRUK (1991-92) Il, 4. 
- virksomheten 1988 og utflytting av hovedkonto-

ret- se SKOGBRUK (1989-90) Il, 3. 
- virksomheten- se SKOGBRUK (1991-92) Il, l og 

2; (1992-93) Il, 2. 
- økt mekanisering- se SKOGBRUK (1990-91) III, 

3. 
Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD), bud

sjett - se UTVIKLINGSHJELP (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, l. 

Discovery, kabelspredning av satellittfjernsyn- se 
KRINGKASTING (1991-92) U, 2. 
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Diskriminering av mørkhudede ved restauranter i 
Norge- se MENNESKERETIIGHETER (1990-
91) Ill, 2 og 11. 

- pga. hudfarge ved aksjoner gjennomført av poli
tiet i Bergen - se MENNESKERETIIGHETER 
(1989-90) Ill, l. 

Diskrimineringsforbud innen EØS, tilpasning i 
energilovgivningen- se EFTA/EF (1992-93) IV, 9. 
innen EØS, tilpasning i norske fondslover - se 
EFTA/EF (1992-93) IV, l. 

- innen EØS, tilpasning i næringslovgivningen -
se EFTA/EF (1992-93) IV, 8. 

Distriktenes Utbyggingsfond, bevilgning til be
tongfabrikker - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1991-92) Ill, 3. 

- budsjett - se DISTRIKTSUTBYGGING (1989-
90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- endr. i lov- se DISTRIKTSUTBYGGING (1989-
90) IV, 2. 

- erstatning ved furunkulosesmitte i oppdrettsan
legg- se HAVBRUK (1992-93) Il, l. 
heving av tapsandel og reduksjon av garanti
ramme • se DISTRIKTSUTBYGGING (1990-91) 
Il, 6 

- innlemming av Ringsaker kommune - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1991-92) Ill, 4. 

- justering av innvilgningsrammer under salde
ringen- se STATSBUDSJETIET (1991-92) I, 36. 

- konstitusjonelle antegnelser 1991 til bevilg
ningssystemet - se RIKSREVISJONEN (1992-
93) Il, 2. 

- nytt budsjetteringssystem- se STATSBANKER 
(1990-91) I, l 

- omgjøring til rent Nord- Norge-fond - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1989-90) Ill, 12 

- opphevelse av lov av 18. juni 1965 nr. 11 - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1991-92) IV, l. 

- rapport bestilt av Europabevegelsen - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1990-91) Ill, l 

- rentestøtte, tilleggsbev. 1992 - se DISTRIKTS
UTBYGGING (1992-93) Il, 2. 

- støtte til etablering av filmlaboratorium i Mo i 
Rana - se DISTRIKTSUTBYGGING (1992-93) 
Ill, 2. 

- støtte til filmlaboratorium i Mo i Rana - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1990-91) Ill, 6 

- støtte til firmaet Kropfmuehl som eier Skaland 
Grafitverk- se DISTRIKTSUTBYGGING (1990-
91) Ill, 10 

- støtte til Moelven Brug - se DISTRIKTSUT
BYGGING (1991-92) Ill, 5. 

- støtte til virksomheter i Harstad - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1991-92) Ill, 7. 

- virksomheten 1988 og 1989- se DISTRIKTSUT
BYGGING (1990-91) Il, 5. 

- økning i innlåns- og garantirammen - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1989-90) Il, 2. 

Distriktsarkitekter, avvikling av ordning- se DEN 
NORSKE STATS HUSBANK (1991-92) Ill, 5. 

Distriktshøgskolen i Molde, midler til - se HØG
SKOLER (1989-90) Ill, 7. 

Distriktshøgskoler, budsjett - se HØGSKOLER 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

Distriktslåneordningen, ny beregningsmodell for 
rentestøtte- se INDUSTRIUTBYGGING (1992-
93) I, l. 

Distriktsskatteloven, endr. i og opphevelse av- se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1990-91) IV, l 

- frigivelse av midler for bedret egenkapitaltil
gang for næringslivet - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1990-91) Il, 2. 

DISTRIKTSUTBYGGING . . . . . . . . . . . . 75 

Distriktsveterinær for Drangedal og Kragerø, bo
sted for- se VETERINÆRVESEN (1989-90) Ill, 
5. 

Dittenkvartalet, Oslo, kjøp av tomter- se STATS
EIENDOMMER (1989-90) Il, 2. 

- Oslo, kjøp av tomter, endr. budsjett 1990 - se 
STATSEIENDOMMER (1990-91) Il, l. 

Dividalen, skadevirkninger ved utbygging av mili
tære anlegg- se NATURVERN (1989-90) Ill, 7. 

Djupvik Fisk, Kåfjord kommune, strukturmidler 
til- se FISKEOMSETNING (1989-90) Ill, 7. 

DNA-register- se PERSONVERN (1991-92) Il, l. 
DNA-tester, åpenhet omkring forskning - se VI

TENSKAP (1991-92) Il, 3. 
Doktorgrad i teologi, adgang for Menighetsfakul

tetet til å tildele- se HØGSKOLER (1989-90) Ill, 
11. 

Doktorgradsutdanning for søkere fra høgskoler -
se HØGRE UTDANNING (1992-93) I, l. 

Dokumentavgift · se SÆRAVGIFTER (1989-90) I, 
4; (1990-91) I, 4; (1991-92) I, 3; (1992-93) l, 3. 

- fritak ved fusjoner - se STATSBUDSJETIET 
(1989-90) l, 26. 

- på overføring av eiendom mellom ektefeller ved 
tvangsauksjon - se SÆRAVGIFTER (1990-91) 
Ill, l 

- refusjon for energiverk - se ELEKTRISITET 
(1992-93) I, 2. 

- refusjon for Hedmark Energi A/S- se ENERGI 
(1991-92) Il, l. 

- refusjon for kraftverk ved omdannelse til aksje
selskap- se ENERGI (1992-93) Il, 7. 

- refusjon for Oslo Lysverker og Lyse Kraft - se 
ENERGI (1991-92) I, 2. 

- refusjon for Statkraft SF og Statnett SF- se SÆ
RAVGIFrER (1992-93) Il, l. 

- ved omdanning av Barnehageforbundet til stif
telse- se SÆRAVGIFTER (1991-92) Ill, 8. 

- ved organisering av energiverk som aksjesel
skap, fritak for - se SÆRAVGIFTER (1990-91) 
Ill, 8. 

Dokumentavgiftsloven, endr. i- se PRISER (1992-
93) IV, 3. 

- endr. i forbindelse med ny ekteskapslov- se FA
MILIE (1990-91) IV, 4. 

Dolva, Trond, utvalgsleder - se NORGES BANK 
(1990-91) Il, 5; (1991-92) Il, l. 

Domfelte, lov om overføring til soning i hjemlandet 
-se RETISVESEN (1990-91) IV, 5. 

Dommere, eget lønnssystem for- se LØNN (1990-
91) Il, l. 

Dommerfullmektiger, delegering av tilsetting- se 
DOMSTOLER (1989-90) IV, 3. 

Domssogn, regulering av embedsdistrikter - se 
DOMSTOLER (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-
92) I, l; (1992-93) I, l. 

DOMSTOLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

Domstolloven, endr. for å rasjonalisere saksbe
handling - se DOMSTOLER (1989-90) IV, 3 

- endr. i (statsforetak) - se STATSBEDRIFTER 
(1990-91) IV, l 

- endr. i· se DOMSTOLER (1990-91) IV, 7; (1991-
92) IV, l og FORBRUKERSAKER (1991-92) IV, 
l. 

- endr. som følge av EØS-avtalen - se DOMSTO
LER (1992-93) IV, l. 

- kjæremåladgang for fastsetting av godtgjørelse -
se DOMSTOLER (1989-90) IV, 2. 
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- rett til bruk av samisk i rettsvesenet· se DOM
STOLER (1990-91) IV, 2. 

Doping, straffetiltak mot- se STRAFFELOVGIV
NING (1991-92) IV, 4. 

- strengere reaksjoner mot - se IDRETT (1989-90) 
III, 8. 

Dopingmidler, tiltak mot- se IDRETT (1989-90) Ill, 
2. 

Dopingmistanke, rettssikkerheten for idrettsut
øvere ved- se IDRETT (1989-90) Ill, 4. 

Dounreay, gjenvinningsanlegg for plutonium - se 
AT0~1Cltllf:r(1989-90) Ill, 2 

- Skottland, protest mot gjenvinningsanlegg - se 
ATOMKRAFT (1989-90) Il, l, 2 og 3. 

Dovre kommune sender uttalelse om EØS- og 
GATT- forhandlingene- se KOMMUNER (1990-
91) Il, 26. 

Dovrefjell, bruk av Hjerkinn skytefelt til destruks
jon av ammunisjon- se NATURVERN (1991-92) 
Ill, 13. 

- forslag om en samlet forvaltningsplan for - se 
NATURVERN (1992-93) Il, 5. 

- forvaltningsplan for sikring av naturverdier - se 
NATURVERN (1991-92) Ill, 12. 

Drabantby, kulturprosjekt- se KULTUR (1992-93) 
I, 2. 

Dragsvatn, Arendalsvassdraget, manøvreringsreg
lement- se VASSDRAGSREGULERING (1991-
92) li, l. 

Drama pedagogisk utdanning ved pedagogisk høg
skole - se HØGSKOLER (1989-90) III, 8. 

Drammen, bygging av Statens Hus - se STATSEI
ENDOMMER (1991-92) III, l. 

- gave til politiet i- se POLITI OG PÅTALEMYN
DIGHET (1990-91) Ill, 22. 

- Oslo, tilleggstakst på togstrekning - se JERN
BANER (1991-92) l, l og (1991-92) III, l. 

- tilleggstakst på togstrekning Oslo- - se JERN
BANER (1992-93) l, l. 

- utbygging av Rvll i tråd med kommunens mil
jøstrategi· se VEGVESEN (1992-93) III, 18. 

- uverdige forhold ved Saniteten aldershjem - se 
ELDREOMSORG (1989-90) Ill, 14. 

Drammen kommune, Buskerud vegkontors kjøp 
av saksbehandlerkapasitet - se KOMMUNER 
(1991-92) HL 8. 

- opptakskriterier til barnehagen Childcare som 
utelukker funksjonshemmede - se BARNEHA
GER (1989-90) III, l. 

Drammen kretsfengsel som sentralt varetekts
fengsel- se FENGSLER (1990-91) Ill, 3. 

Drammen og Omegn Busslinjer (DOB), avslag på 
søknad om fritak for merverdiavgift på miljø
vennlige busser - se VEGTRAFIKK (1989-90) 
III, 9 

- miljøtilskudd til innkjøp av miljøvennlige bus
ser- se VEGTRAFIKK (1989-90) III, 10. 

Drammensbanen, bedring av trafikkforholdene 
ved- se JERNBANER (1990-91) Ill, l. 

Drangedal kommunestyre sender uttalelse om 
atomprøvesprengninger - se KOMMUNER 
(1992-93) Il, 10. 

- sender uttalelse om inntektssystemet og bud
sjettbehandlingen i kommunene- se KOMMU
NER (1990-91) Il, 15. 

Drangedal og Kragerø, bosted for distriktsveteri
nær- se VETERINÆRVESEN (1989-90) Ill, 5. 

Drap, forbud mot import av lærebøker om - se 
STRAFFELOVGIVNING (1990-91) Ill, l. 

Draugenfeltet, bruk av engelsk arbeidskraft i for
pleiningen- se OLJEUTVINNING (1992-93) Ill, 
5. 

Drikkevann, bruk av klor til desinfisering- se FOL
KEHELSE (1991-92) III, 3. 

- EFs krav til kvalitet - se EFTA/EF (1992-93) IV, 
14. 

- tiltak for å sikre befolkningen rent- se MILJØ
VERN (1989-90) Ill, 24. 

Drivgarnsfiske etter laks, forbud mot - se FISKE
RIER (1989-90) Ill, 33. 

Drivhuseffekten, skogplantingsstrategi mot . se 
MILJØVERN (1989-90) Ill, 15. 

Drivhusgasser, målsetting om nedgang i utslipp -
se MILJØVERN (1992-93) Il, 4. 

Drivstoff, Stortinget ber Regjeringen legge frem 
forslag om forsøk med miljøvennlig - se STATS
BUDSJETTET (1990-91) I, 31. 

Drivstoffavgift, hjemmel for innkreving av lokal -
se SÆRAVGIFTER (1989-90) IV, 1 

- i stedet for kilometeravgift- se SÆRAVGIFTER 
(1989-90) III, 4. 

Drivstoffpris, forslag fra A, KrF og Sp om ytterlige
re utjamning - se REGJERINGEN OVER
SENDT! 

- målsetting om lik pris over hele landet - se PRI
SER (1989-90) Ill, 2 og 3 

- utredning av muligheter for ens pris over hele 
landet- se STATSBUDSJETTET (1989-90) I, 4. 

- vurdering av ens pris over hele landet - se SÆ
RAVGIFTER (1990-91) I, 4. 

Dronning Maud Land, endr. i bilandsloven- se PO
LAROMRÅDER (1989-90) IV, l. 

Dronning Mauds Minne, bev. 1992 - se PRIVAT
SKOLER (1991-92) I, l. 

- tilskudd 1993- se PRIVATSKOLER (1992-93) I, 
l. 

Drosjeløyve, ansiennitetsregler ved tildeling - se 
VEGTRAFIKK (1991 -92) Ill, 14. 

- for etterlatte- se SAMFERDSEL (1992-93) IV, l. 
Drosjetransport av funksjonshemmede - se VEG

TRAFIKK (1989-90) III, 12. 
Drøbak, tverrforbindelse over Oslofjorden - se 

VEGVESEN (1990-91) III, 3, 17 og 19; (1991-92) 
III, 7; (1992-93) III, 6. 

Dunkel, generaldirektør i GATT, avtaleutkast etter 
Uruguay-runden - se ØKONOMISK SAMAR
BEID (1991-92) II, 2. 

Dykkere, undersøkelse av arbeidssituasjonen for 
metnings-- se ARBEIDSMILJØ (1989-90) Ill, 6. 

Dykkerutdannelse, Arbeidsmiljølovens forskrifter 
om yTkesmessig - se ARBEIDSVILKÅR (1992-
93) HI, 2. 

Dykking, trykkfallsyke ved - se ARBEIDSMILJØ 
(1989-90) III, l. 

Dypvannsdykking, trykkfallsyke ved - se AR
BEIDSMILJØ (1989-90) Ill, l. 

Dyrebeskyttelsesforbundet, Norges, dekning av 
saksomkostninger i «burhønssaken» -se VETE
RINÆRVESEN (1989-90) Ill, l. 

Dyreforsøk, varemerking av kosmetiske produkter 
testet på dyr- se VETERINÆRVESEN (1989-90) 
III, 3. 

Dyrekarantene, alternativ rabieskontroll- se HUS
DYRBRUK (1992-93) III, 4. 

Dyremishandling, tiltak for å forebygge - se VETE
RINÆRVESEN (1989-90) III, 4. 

Dyresykdommer, tiltak mot smitte ved import fra 
EØS-land- se VETERINÆRVESEN (1992-93) I, 
l. 

- tiltak mot smittsomme - se VETERINÆRVE
SEN (1990-91) l, l; (1991-92) I, l. 

Dyretransport, regler for · se VETERINÆRVE
SEN (1991-92) Ill, 3. 

Dyrevern, forslag om - se VETERINÆRVESEN 
(1989-90) Il, 1. 

Dyrevernarbei det - se VETERIN ÆRVESEN ( 1991-
92) I, l. 

Dyrevernloven, endr. i- se VETERINÆRVESEN 
(1990-91) Il, 2; (1992-93) IV, 2. 

- forbud mot bruk av dyT i TV-underholdning - se 
VETERINÆRVESEN (1992-93) III, l. 
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- forslag om endr. i - se VETERINÆRVESEN 
(1989-90) IV, l. 

- regler for dyretransport - se VETERINÆRVE
SEN (1991-92) Ill, 3. 

Dyrevernsnemnder, distriktsveterinæren som 
medlem - se VETERINÆRVESEN (1991-92) nr, 
4. 

Dyslektikere, støtte til datautstyr for - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1990-91) III, 18. 

Dødsboskifte, endr. i reglene - se RETTSVESEN 
(1989-90) IV, 4. 

Dødshjelp, etiske prinsipper i forbindelse med ak
tiv- se HELSEVESEN (1992-93) III, 2. 

Dødsstraff, ratifikasjon av tilleggsprotokoll om av
skaffelse- se TRAKTATER (1990-91) n, 12. 

Døgnhvileparagrafen, praktisering av - se STATS
FORVALTNING (1990-91) In, 8. 

Dørsalg, endr. i angrefristloven - se FORBRUKER
SAKER (1992-93) IV, l. 

Døvblinde, 2 stillinger til Norges døvblindefor
bund- se FUNKSJONSHEMMEDE (1990-91) I, 
l; (1991-92) I, 2. 

- godtgjøring for tolketjeneste - se FUNKSJONS
HEMMEDE (1992-93) Ill, 13. 

- tilskudd 1990 til kompetansesenter- se FUNK
SJONSHEMMEDE (1990-91) II, 2. 

- tolkesentraler for- se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1992-93) I, 2. 

Døvblindfødte, regionsenter og varig botilbud i 
Tromsø - se STATSBUDSJETTET (1991-92) II, 
11. 

Døve, forslag om rett til undervisning ved kompe
tansesentra (ikke behandlet) - se FUNKSJONS
HEMMEDE (1992-93) Il, 4. 

- støtte til tegnspråkopplæring for foreldre - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1992-93) Ill, 8 og 12. 

- teksting av TV-program- se FUNKSJONSHEM
MEDE (1992-93) In, 10. 

Døves Video, tilskudd - se BIBLIOTEK OG LIT
TERATUR (1992-93) I, 2. 

- tilskudd- se VOKSENOPPLÆRING (1991-92) I, 
l. 

Døvetolking av stortingsdebatt - se STORTIN
GETS FORRETNINGSORDEN, Behandlings
måten. 

Dånmark, Gabriella Cecilia Nilsdotter, naturali
sering- se INNVANDRERE (1991-92) II, 6. 

Dåpsopplæring, nye kateketstillinger - se DEN 
NORSKE KIRKE (1991-92) I, l. 

E 18, Kristiansand, forskottering av rundkjøringer 
-se VEGVESEN (1992-93) Il, 4. 

E 18, Lysaker i Akershus, forskottering av lokkpro
sjekt- se VEGVESEN (1990-91) Il, 5. 

E 18, Morenen kjøpesenter i Østfold, henvisnings
skilt- se VEGVESEN (1990-91) nr, 12. 

E 18, Nordre Vestfold, forslag om ny behandling av 
trasevalg- se VEGVESEN (1990-91) Il, 9 . 

- hovedplan- se VEGVESEN (1991-92) III, 3. 
- trasevalg- se VEGVESEN (1989-90) Ill, 11. 
E 18, Skøyen, Oslo, overbygging av - se VEGVE

SEN (1989-90) II, 12. 
E 18, status som hovedfartsåre - se VEGVESEN 

(1992-93) III, 9. 
E 18, trasevalg gjennom nordre Vestfold, forslag 

fra Inge Myrvoll- se VEGVESEN (1989-90) I, l. 
E 18, Varodden-Rona, nytt riksveganlegg og bru

se VEGVESEN (1991-92) II, 4. 
E 18, ved Flekkefjord, tunnelalternativ- se VEG

VESEN (1990-91) III, 16. 
E 18, Vestfold, utsettelse av hovedplanvedtak - se 

VEGVESEN (1989-90) HI, 26. 
- Vegkontorets planer ved aksjoner mot utbyg

ging- se VEGVESEN (1991-92) III, 11. 
E 18, Østfold, bruk av statlig reguleringsplan - se 

VEGVESEN (1992-93) Ill, 12. 

E 6, Balsfjord, veitrasevalg Tømmerelv-Fossberg
se VEGVESEN (1991-92) Ill, l. 

E 6, Bogsrud - Minnesund - Ørbekk, omlegging av 
-se VEGVESEN (1989-90) III, 15. 

E 6, Hommelvik - Stjørdal, valg av trase - se VEG
VESEN (1989-90) Il, 10; (1990-91) II, 10 . 

E 6, i Oppland, salting av- se VEGVESEN (1990-91) 
Ill, 14. 

E 6, Malvik kommune, stenging i forbindelse med 
bompengeinnkreving- se VEGVESEN (1991-92) 
III, 18 . 

E 6, Trondheim, nedbetaling av gjeld for bompen
geselskap- se VEGVESEN (1991-92) Ill, 22. 

E 6, Østfold, bruk av statlig reguleringsplan - se 
VEGVESEN (1992-93) Ill, 12. 

- ny riksveg fra Årvold- se VEGVESEN (1990-91) 
Il, 5. 

E S8, Kvanndal - Øystese, utbedring av - se VEG
VESEN (1989-90) Ill, 22. 

- tildeling av midler- se VEGVESEN (1990-91) Il, 
8. 

E 69, Møre og Romsdal, ekstraløyving til gjenop
ning- se VEGVESEN (1989-90) Ill, 16. 

- rassikring- se VEGVESEN (1989-90) Il, 12 
E 69, til Å..Ddalsnes, sikring mot rasulykker - se 

VEGVESEN (1989-90) HI, 5. 
E 76, status som europaveg- se VEGVESEN (1991-

92) rn, 21; (1992-93) nr, 8. 
E 76, .Åki-afjordvegen, bompengefinansiering - se 

VEGVESEN (1990-91) Il, 7. 
EB-Nera, blandede kreditter for leveranser til Pa

kistan- se UTVIKLINGSHJELP (1990-91) Il, 10. 
EBRD, Den europeiske bank for gjenoppbygging 

og utvikling, garantiansvar- se INTERNASJO
NALT SAMARBEID (1991-92) I, 3; (1992-93) I, l. 

- bev. 1991 - se INTERNASJONALT SAMAR
BEID (1990-91) I, 2 

- garantiansvar- se STATSBUDSJETTET (1990-
91) I, 31. 

- samtykke til ratifikasjon av avtale om opprettel
se av- se INTERNASJONALT SAMARBEID 
(1990-91) II, 3 

ECE-konvensjonen, ratifikasjon av protokoll om 
flyktige organiske stoff- se TRAKTATER (1992-
93) Il, l. 

Ecuador, oljeselskapet Texacos ødeleggelser av in
dianernes livsgrunnlag - se UTENRIKSSAKER 
(1992-93) Ill, 20 .. 

Edb endr. i åndsverkloven- se KULTUR (1989-90) 
IV, 2 

- i domstolene- se DOMSTOLER (1992-93) I, l. 
- i Forsvaret- se FORSVAR (1989-90) I, l 
- i helsevesenet, datasikkerhet - se PERSON-

VERN (1991-92) Ill, 7. 
- i lensmannsetaten - se POLITI OG PÅTALE

MYNDIGHET (1989-90) I, l 
- i lensmannsetaten, nynorsk versjon- se POLITI 

OG PÅTALEMYNDIGHET (1990-91) Ill, 26 
- i politiet - se POLITI OG P ÅTALEMYNDIG

HET (1991-92) I, l. 
- i P.olitiet og påtalemyndigheten- se POLITI OG 

PATALEMYNDIGHET (1992-93) I, l. 
- i Postverket- se POST (1989-90) Il, l 
- i rettsvesenet- se RETTSVESEN (1989-90) I, l; 

(1990-91) I, l. 
- i skatteetaten- se SKATTEADMINISTRASJON 

(1990-91) Il, 4 
- i staten, manglende samordning og standardise

ring, konstitusjonelle antegnelser 1990 - se 
RIKSREVISJONEN (1991-92) Il, 4. 

- i tollvesenet- se TOLL (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 
2. 

- lov om vern av kretsmønstre for integrerte kret
ser- se KULTUR (1989-90) IV, 3 

- Nasjonal infrastruktur for- se PERSONVERN 
(1990-91) Ill, l 
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- og opphavsrett, endr. i åndsverkloven- se KUL
TUR (1992-93) IV, l. 

- på fylkesskattekontorene og skattefogdkontore
ne- se SKATTEADMINISTRASJON (1989-90) 
Il, 2 

- regulering av bruk ved valgoppgjør- se VALG 
(1992-93) IV, l. 

- Rikstrygdeverkets datakjøp - se SOSIALVE
SEN (1990-91) Ill, 6 

- ved påtalemyndigheten - se POLITI OG P ÅTA
LEMYNDIGHET (1989-90) I, l; (1990-91) I, l. 

Edderkoppen, innb~retning fra Kontrollutvalget
se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1992-93) 
Il, 6. 

Edruskapspolitikk, handlingsprogram for Sørreisa 
kommune- se ALKOHOL (1990-91) Il, 2. 

Edsavleggelse, H.M. Harald Vs - se KONGEN 
(1990-91) Il, 2 

- til forfatningen, H.K.H. Kronprins Haakons- se 
KONGEN (1990-91) Il, 3. 

EF, EØS-domstol og EF-rett, styrking av regje
ringsadvokatembete i forbindelse med - se 
STATSADMINISTRASJON (1990-91) I, 2 

- infonnasjonsutvekslingssystem, tilslutning til -
se INTERNASJONALT SAMARBEID (1992-93) 
I, l. 

- Nordens forhold til - se NORDISK SAMAR
BEID (1989-90) Il, 5; (1990-91) 11, 5; (1991-92) Il, 3. 

- partienes informasjon om det indre marked, 
støtte til, saldering 1991 - se STATSBUDSJET
TET (1990-91) I, 31 

- tilpasning i skipsfartssektoren - se SJØFART 
(1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2. 

- tilpasning til EFs indre marked- se FISKEOM
SETNING (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2. 

EF - se for øvrig EFTA/EF. 
EF-direktiver, informasjon om innholdet i- se EF

TA/EF (1992-93) Ill, 7. 
EF-direktiv 91/271, forholdet til nordsjødeklarasjo

nene -se FORURENSNING (1992-93) 11, 7. 
- 91/440 om jernbaner- se JERNBANER (1992-93) 

11, 4. 
- dørsalg- se EFTA/EF (1992-93) IV, 11. 
- energisektoren- se EFTA/EF (1992-93) IV, 9. 
- fjernsyn, tilpasning av 
- forbnlkerkreditt -se EFTA/EF (1992-93) IV, 18. 
- hvitvasking av penger -se EFTA/EF(1992-93) IV, 

18. 
- kringkastingsloven- se EFTA/EF (1992-93) IV, 2. 
- maskiner, tilpasning i arbeidsmiljøloven- se EF-

TA/EF (1992-93) IV, 3. 
- masseoppsigelser, tilpasning i arbeidsmiljølo

ven og sysselsettingsloven- se EFTA/EF (1992-
93) IV, 3. 

- offentlig anskaffelser- se EFTA/EF (1992-93) IV, 
10. 

- opphavsrettslig beskyttelse av datamaskinpro
grammer- se EFTA/EF (1992-93) IV, l. 

- plantesanitære område - se EFTA/EF (1992-93) 
IV, 14. 

- straffelovens pornografibestemmelse og fjern
synsdirektivet - se STRAFFELOVGIVNING 
(1992-93) IV, l. 

- tilpasning av agenturforhold - se HANDEL 
(1991-92) IV, 3. 

- virksomhetsoverdragelser, tilpasning i arbeids
miljøloven- se EFTA/EF (1992-93) IV, 3. 

EF-domstolen, tolkningsuttalelser om Brussel
konvensjonen- se TRAKTATER (1992-93) IV, l. 

- uttalelse om domstolsordningen i EØS- se EF
TA/EF (1991-92) 11, 4. 

EF-forhandlingene, tilleggsbev. 1993 i forbindelse 
med- se EFTA/EF (1992-93) Il, 14. 

EF-informasjon, 5 mill. til ja- og nei-organisasjcner 
- se STATSBUDSJETTET (1992-93) Il, 8. 

- Regjeringens informasjonsbrosjyre - se EFTA/ 
EF (1992-93) Il, 21. 

EF-søknad, forslag bifalt om å sende- se EFTA/EF 
(1992-93) li, 7. 

- forslag om folkeavstemning før - se EFTA/EF 
(1992-93) Il, 6. 

Effektivitetsstudier i høgre utdanning -se STATS
FORVALTNING (1990-91) Ill, 4 

- i landbruket- se STATSFORVALTNING (1990-
91) Ill, 3. 

EFs 3. rammeprogram for forskning, bev. 1993- se 
INTERNASJONALT SAMARBEID (1992-93) I, 
7. 

EFs indre marked, utredninger i forbindelse med
EFTA/EF (1989-90) I, l og STATSBUDSJETTET 
(90-91) I, 4. 

EFTA-budsjettet, Norges andel - se INTERNA
SJONALT SAMARBEID (1991-92) Il, l. 

- saldering 1990- se STATSBUDSJETTET (1989-
90) I, 26. 

EFTA-domstolen, foreleggelse av tolkningsspørs
mål- se DOMSTOLER (1992-93) IV, 4. 

EFTA/EF ............................... 84 

EFTA-fondet, Norges andel av låne- og tilskudds
ordning til fattige EF-land- se EFTA/EF (1992-
93) I, 2. 

EFTA-konvensjonen, endr. i -se EFTA/EF (1989-
90) Il, 15. 

EFTA-landene, ratifikasjon av frihandelsavtale 
med Tsjekkoslovakia - se TRAKTATER (1991-
92) Il, 9. 

Egenandeler, budsjett - se HELSEVESEN (1989-
90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) l, l. 

- for pasienter i psykiatriske sykehjem- se HEL
SEVESEN (1990-91) Ill, 27 

- konsekvenser for statlige overføringer ved bort
fall av- se SOSIALVESEN (1991-92) Il, 3. 

- på hjemmesykepleie for psykiatriske pasienter
se HELSEVESEN (1991-92) Ill, 36 . 

- på laboratorieprøver- se HELSEVESEN (1990-
91) I, l 

- på skoleskyss- se UTDANNING (1990-91) Ill, l. 
- underforbruk av legetjenester på grunn av - se 

HELSEVESEN (1991-92) Ill, 20. 
Egenbetaling for helsetjenester under opphold i 

utlandet- se TRYGDER (1990-91) IV, 2 
- for hjemmesykepleie - se HELSEVESEN (1990-

91) I, l; (1991-92) I, l. 
- for hjemmesykepleie m.m.- se HELSEVESEN 

(1990-91) IV, l 
- for hjemmesykepleie, kompensasjon for kom

munenenes inntektstap - se HELSEVESEN 
(1992-93) I, l. 

- for hjemmetjenester, inntektstap for kommune
ne ved nye forskrifter- se HELSEVESEN (1992-
93) Ill, 15. 

- for opphold i spesialsykehjem, endr. i forskrift 
om- se HELSEVESEN (1992-93) Il, 12. 

- for sosiale tjenester - se SOSIALVESEN (1991-
92) IV, l. 

- for sykehusmat - se HELSEVESEN (1989-90) 
III, 4 

- for sykehusmat i helse- og sosialtjenesten (truk
ket tilbake)- se HELSEVESEN (1989-90) Il, 2. 

- for sykehusmat i helse- og sosialtjenesten - se 
HELSEVESEN (1989-90) 11, 10 

-· for sykehusmat i helsesektoren, saldering 1990-
se STATSBUDSJETTET (1989-90) I, 26 

- for sykehusmat ved opphold i sykehjem- se SY
KEHUS (1989-90) Ill, 11. 

- for sykehusmat, refusjon, budsjett 1990 - se 
HELSEVESEN (1989-90) I, l 
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- fra elever ved privatskoler- se PRIVATSKOLER 
(1991-92) Il, 2; (1992-93) IV, l. 

- i barnehage for foreldre til funksjonshemmede -
se BARNEHAGER (1990-91) Ill, 3 

- i institusjon, skatteregler- se SYKEHUS (1991-
92) Ill, 9. 

- oppheving av refusjonskravet i pasienters døds
bo- se HELSEVESEN (1991-92) IV, l. 

- refusjon, budsjett- se HELSEVESEN (1990-91) 
I, l; (1991-92) I, l; {1992-93) I, l. 

Egenkapitalkrav for norsk bankvesen, forslag om 
revurdering av- se BANKER (1990-91) Il, l. 

Egenkapitalsituasjonen i norsk næringsliv - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 2 og 31. 

Egenkapitaltilgang i norsk næringsliv, forslag om 
tiltak for å bedre- se FINANSER (1990-91) Il, 4 

- i næringslivet, tiltak for å bedre - se BANKER 
(1990-91) Ill, 6. 

- tiltak for små og mellomstore bedrifter - se BE
DRIFI'SBESKATNING (1991-92) IV, 2 og 
STATSBUDSJETTET (1991-92) I, 36. 

Egertorget i Oslo, tiltak mot narkotikamisbruk -se 
NARKOTIKA (1989-90) Ill, 10. 

Eggdonasjon, forbud mot - se SVANGERSKAP 
(1992-93) Il, l. 

Egypt, gjeldslettetiltak 1991 - se UTVIKLINGS
HJELP {1991-92) Il, 4. 

Eid kommune, økt militær aktivitet ved Firda Ka
serne- se FORSVAR (1990-91) Ill, 11. 

Eidsivating, styrking av det særskilte etterforsk
ningsorgan- se DOMSTOLER (1991-92) I, l. 

Eidsivating lagmannsrett, utviklingstiltak - se 
DOMSTOLER (1989-90) I, l. 

Eidsvoll , nedlegging av arbeidskontor - se SYS
SELSETTING (1990-91) Ill, 15. 

- Rikspolitisk Historisk Senter - se KULTUR 
{1992-93) I, 2 og Il, 2. 

Eiendom, fast, rettsvern ved kjøp av- se FORBRU
KERSAKER {1989-90) Ill, 2. 

Eiendomsforvaltning, konstitusjonelle antegnel
ser 1990 til mindre forbruk- se RIKSREVISJO
NEN (1991-92) Il, 4. 

Eiendomsmegling, boligbyggelags rett til å drive -
se BOLIGBYGGING (1991-92) IV, 2. 

Eiendomsmeglingsloven, endr. i - se FINANSER 
(1989-90) IV, l; RETTSVESEN (1990-91) IV, 4. 

Eiendomsskatt, endr. i ligningstaksten- se SKAT
TER (1990-91) IV, 3; (1991-92) IV, l. 

- på statlige eiendommer, inndekning- se STATS
BUDSJETTET (1992-93) I, 3. 

- på statlige eiendommer, nødvendige lovendrin
ger for ilegging av kommunal- se STATSBUD
SJETTET {1990-91) l, 31. 

- på statlige eiendommer- se SKATTER (1991-92) 
IV, 7. 

- på statlige eiendommer- se STATSBUDSJET
TET (1990-91) I, 34 

Eiendomsskatt i Oslo, forslag om fjerning av- se 
SKATTER (1989-90) III, 2. 

Eiendomsskatteloven, endr. i- se SKATTER (1991-
92) IV, 10. 

- hjemmel for bunnfradrag for boliger- se SKAT
TER (1992-93) IV, 2. 

- rente ved for sen innbetaling- se SKATTEAD
MINISTRASJON (1990-91) IV, l. 

Eierseksjonsloven, endr. i - se BOLIGBYGGING 
(1990-91) IV, l; (1992-93) IV, 2. 

Eigersund, omgjøring av politistasjon til politikam
mer - se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 
{1991-92) Ill, 15. 

Eigersund lensmannskontor .. bemanning under fe
rie - se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
{1992-93) Ill, 32. 

Eik Lærerhøgskole, studietilbudet ved - se HØG
SKOLER (1989-90) Ill, 4. 

Eikholt senter for døvblinde, Drammen, tilskudd 
1993 - se FUNKSJONSHEMMEDE {1992-93) I, 
2. 

- tolketjeneste - se FUNKSJONSHEMMEDE 
{1992-93) Ill, 13. 

Eiksund-Berknes, bompengefinansiering av veg
samband- se VEGVESEN (1989-90) Ill, l. 

Eitrheimsvågen i Hardangerfjorden, nøytralise
ring av tungmetaller - se FORURENSNING 
(1989-90) Ill, 9. 

Ekanger, Kai, utvalgsleder - se POLITI OG P ÅTA
LEMYNDIGHET (1991-92) Il, 3. 

Ekebergtunnelen, utbygging av - se VEGVESEN 
(1990-91) I, l. 

Ekne skole, budsjett 1990- se SPESIALSKOLER 
(1989-90) I, l. 

Eksamen, begre115ning i adgang til å avlegge flere
se VIDEREGAENDE SKOLER (1992-93) I, l. 

- forslag om landsomfattende kunnskapsprøver i 
alle skriftlige fag- se GRUNNSKOLE (1991-92) 
I, l; (1992-93) I, l. 

- forslag om å henlegge forskriftsendringer ved.r. 
delfagseksamen som privatist - se VIDEREGA
ENDE SKOLER {1992-93) Il, 5. 

- i april, prøveordning - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER {1989-90) Ill, l. 

- i engelsk på ungdomsskolen, lytteprøve - se 
GRUNNSKOLE (1991-92) Ill, l. 

- i helse- og miljøfag, krav - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1991-92) Ill, 10. 

- kriterier ved vurdering av norskbesvarelser- se 
VIDEREGÅENDE SKOLER (1992-93) Ill, 12. 

- muntlig avgangsprøve - se GRUNNSKOLE 
(1991-92) III, 6. 

Eksamensresultater, systemati~ering og offentlig
gjøring av - se VIDEREGAENDE SKOLER 
(1992-93) Ill, 4. 

Eksplosivloven, endr. i - se ARBEIDSMILJØ 
{1989-90) IV, l; (1992-93) IV, 3. 

- tilpasning til den globale metode for prøving og 
sertifisering av produkter - se ARBEIDSMILJØ 
(1992-93) IV, 2. 

Eksport av ferrosilisium til EF - se UTENRIKS
HANDEL (1990-91) III, 9 

- av forurensningsskapende produksjonsutstyr -
se MILJØVERN (1991-92) III, 8. 

- av miljøvennlige landbruksprodukter - se 
LANDBRUK {1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- av strategiske varer m .m ., endr. i lov om kontroll 
med -se UTENRIKSHANDEL {1989-90) IV, 2. 

- av våpen til USA, videreforsendelse til El Salva
dor - se UTENRIKSHANDEL {1990-91) II, 12; 
(1990-91) Ill, 3 og 5 

- av våpen, harmonisering av regler - se UTEN
RIKSHANDEL (1991-92) Ill, 5. 

- garanti for norsk eksport til Sovjetunionen - se 
UTENRIKSHANDEL (1990-91) Ill, l, 4, 6 og 10 

- garantiordning for eksportkreditter til Sovjet
unionen - se STATSBUDSJETTET {1991-92) I, 
36. 

- garantiordning for kreditter til de baltiske stater 
og republikker utgått fra det tidligere Sovjet
unionen- se UTENRIKSHANDEL (1991-92) Il, 
4. 

- garantiramme for eksport av treforedlingspro
dukter til Sovjetunionen - se UTENRIKSHAN
DEL (1990-91) Il, 14 

- lisens for farlig avfall- se UTENRIKSHANDEL 
(1990-91) III, 2 

- problemer for norsk makrelleksport til Japan -
se UTENRIKSHANDEL (1991-92) Ill, 8. 

- til Sovjetunionen, betalingsproblemer - se 
UTENRIKSHANDEL (1990-91) Il, 5. 

Eksportfinans A/S, avvikling av ordningen med fi
nansiering av skip - se STATSBUDSJETTET 
(1990-91) I, 31 

l 
l 

l 

l 

l 

l 
l 

l 
l 
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- budsjett - se UTENRIKSHANDEL (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, 2; (1991-92) I, l ; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1992 - se UTENRIKSHANDEL 
(1992-93) Il, 2. 

Eksportfremmende tiltak, budsjett - se UTEN
RIKSHANDEL (1989-90) I, 2; (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

Eksportgarantier gjeldslette for ikke-NORAD-an
befalte garantier - se UTVIKLINGSHJELP 
(1991-92) Il, 4. 

- - se UTENRIKSHANDEL (1990-91) I, l; (1991-
92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

Eksportrådet, ekstrabevilgning til Norges-profile
ring - se UTENRIKSHANDEL (1991-92) Ill, 6. 

Eksportstøtte til utviklingsland, budsjett- se UT
V1KLINGSHJELP (1989-90) l, l; (1990-91) I, 2; 
(1991 -92) I, 2; (1992-93) l, l. 

Eksportutvalget for fisk, opprettelse av - se FIS
KEOMSETNING (1989-90) rv, 2. 

Ekspropriasjon, betinget skattefritak for erstat
ning - se SKATTER (1991-92) IV, 10. 

- nedskriving av aksjekapital i banker og erstat
ningsspørsmål - se GRUNNLOVEN (1991-92) 
IV, l . 

Ekstrahjelp, utvidelse av tidsbegrensningen fra 9 
til12 måneder- se STATSBUDSJETTET (1992-
93) I, 3. 

Ektefellebeskatning, individuell skatteligning- se 
PERSONBESKATNING (1991-92) IV, l. 

- skattefradrag for hjemmeværendes pensjonsfor
sikring - se PERSONBESKATNING (1989-90) 
III, 6. 

Ektefellebidrag, fastsetting i trygdeetaten- se FA-
MILIE (1992-93) IV, 3. 

Ekteskapskurs - se FAMILIE (1989-90) Ill, 3. 
Ekteskapslov, ny- se FAMILIE (1990-91) IV, 4 . 
Ekteskapsloven, endr. i - se FAMILIE (1992-93) IV, 

2 og 3. 
El Salvador norskproduserte M 72-raketter videre

sendt til - se UTENRIKSHANDEL (1990-91) Il , 
12; (1990-91) Ill, 3 og 5. 

- situasjonen i -se UTENRIKSSAKER (1989-90) 
li, 2. 

EL-tilsynet, budsjett 1991 - se ARBEIDSMILJØ 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l ; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1992- se ARBEIDSMILJØ (1992-
93) li, l. 

Eldre, transport av - se SAMFERDSEL (1989-90) 
III , l . 

Eldrehybler på Lambertseter, Oslo, prisøkning på 
se BOLIGBYGGING (1989-90) III, l l. 

Eldremilliarden - se ELDREOMSORG (1989-90) 
II, 3 og 4. 

- ekstramidler til Notodden - se ELDREOM
SORG (1990-91) III, 4 

- etterslep på utbetaling i 1992 · se ELDREOM
SORG (1992-93) Il, l. 

- informasjon til kommunene om- se ELDREOM
SORG (1989-90) III, 12 

- kommunenes anvendelse til andre formål - se 
ELDREOMSORG (1989-90) Ill , 11. 

- midler benyttet til andre formål- se ELDREOM
SORG (1990-91) III, 2. 

- nedsatt bev. 1991 - se ELDREOMSORG (1991-
92) Il, 2. 

ELDREOMSORG 98 

Eldreomsorg, forbedret tilbud - se STATSBUD
SJETTET (1991-92) Il, 11. 

Eldreomsorgsombud, forslag om - se ELDREOM
SORG (1989-90) Il, 2. 

Eldreopprøret - se ELDREOMSORG (1989-90) Il , 
2, 3 og 4. 

Eldreråd, lov om - se ELDREOMSORG (1991-92) 
IV, l. 

ELEKTRISITET ..... . ... . ...... . ...... 102 

Elektrisitetsavgift - se SÆRAVGIFrER (1989-90) 
I, 4; (1990-91) I, 4; (1991-92) I, 3; (1992-93) I, 5. 

- 1992, en<lr. - se STATSBUDSJETTET (1991 -92) 
Il, 11. 

- fjerning for tiltakssonen i F innmark og Nord
Troms - se SÆRAVGIFiER (1989-90) Il, 2 

- · for ferrolegeringsindustrien, redusert - se SÆ
RAVGIFTER (1990-91) Il, 4 

- fritak for ferrolegeringsindustrien · se SÆRAV
GIFTER (1990-91) Ill, 3; (1991-92) Ill, 2. 

- i Nord-Norge- se FISKERIER (1989-90) Il, 6. 
- lik momssats ·se MERVERDIAVGIFT (1991-92) 

IV, l. 
- lov om produksjonsavgift på elektrisk kraft . se 

SÆRAVGIFTER (1992-93) IV, l. 
- praktisering av fritaksbestemmelsen - se 

STATSBUDSJETTET (1991-92) I, 36. 
- redusert for Odda Smelteverk A/S - se SÆRAV

GIFTER (1991-92) II, l. 
Elektrisitetspriser, mistanke om ulovlig prissa

marbeid- se ELEKTRISITET (1992-93) III , l . 
Elektrisitetstilsynsloven, endr. i- se ELEKTRISI

TET (1990-91) IV, l. 
Elektro grunnkurs, statstilskudd til fylkene i for

bindelse med ny fagplan - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1989-90) III, 18. 

Elektrofag, sta:,tens andel av kostnader til utstyr- se 
VIDEREGAENDE SKOLER (1989-90) Ill, 14. 

Elektroniske navigasjonshjelpemidler, budsjett 
1990 ·se SIKKERHET TIL SJØS (1989-90) I, 2; 
(1990-91) I, l ; (1991-92) I, l; (1992-93) I , l. 

Elevator, bev. til soning ved- se STATSBUDSJET
TET (1992-93) Il, 8. 

- fortsatt bruk til paragraf 12-soning- se KRIMI
NALOMSORG (1989-90) Ill, 2. 

- paragraf 12-soning ved - se KRIMINALOM
SORG (1992-93) Ill, l. 

Elevinntak, ekstrabev. til økt - se VIDEREGÅEN
DE SKOLER (1991-92) II, l. 

Elevplasser i videregående skole, ekstra tilskudd 
1990 - se STATSBUDSJETTET (1989-90) I, 26. 

Elevråd, deltakelse i samarbeidsutvalg - se 
GRUNNSKOLE (1991-92) Ill, 3. 

Elevtimetall, oppheving av lovfesting - se 
GRUNNSKOLE (1990-91) IV, 2. 

ElkemA/S, kjøp av aksjer i Norsk Jern Holding. se 
STATSBEDRIFTER (1989-90) Il, 6. 

- redusert aksjetegning - se STATSBUDSJET
TET (1992-93) Il, 8. 

- sikring av drift ved Thamshavn Verk- se INDU
STRI (1992-93) Ill, 9. 

- statlig medvirkning til refinansiering av- se IN
DUSTRI (1992-93) Il, 2. 

Elkem Technology A/S, blandet kreditt for leve
ranse til Colombia - se UTVIKLINGSHJELP 
(1991-92) Ill, 6. 

Elvemo skole, Troms, videreføring av kompetanse 
etter avvikling- se SPESIALSKOLER (1991-92) 
Ill, 3. 

Elverum, makeskifte vedr. Regirnentsgården - se 
FORSVARSMATERIELL (1991-92) Il, 2. 

EmbaiJasjeavgift 1990- se SÆRAVGIFTER (1989-
90) I, 4; (1990-91) I, 4; (1991-92) l, 3; (1992-93) I, 3. 

- omlegging av system- se STATSBUDSJETTET 
(1992-93) Il, 8. 

Embetsmenn håndheving av personlig økonomisk 
ansvar- se STATSFORVALTNING (1990-91) Il, 
2. 
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- som lønnes etter særskilt kontrakt, omplasse
ring - se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1991-92) IV, 2. 

- spørsmålet om åremålskonstituering - se STA
TENS PERSONALPOLITIKK (1992-93) IV, 4. 

- åremålstilsetting av- se STATENS PERSONAL
POLITIKK (1991-92) Il, 4. 

Embetsutnemningar 1988-89- se STATENS PER
SONALPOLITIKK (1989-90) Il, 3; (1990-91) Il, 6; 
(1991-92) Il, 5; (1992-93) Il, 3. 

EMIL, svekking av enøk/miljøpakkeprogrammet 
ved fjerning av støtte til enøktiltak- se ENERGI 
(1989-90) Ill, 3. 

Emisjonskontroll, regler for- se AKSJER (1991-92) 
IV, l . 

Emma Hjorts Hjem, billighetserstatning til feil
plassert person- se BILLIGHETSERSTATNIN
GER (1991-92) Ill, l. 

- etterforskning av overgrep - se FUNKSJONS
HEMMEDE (1990-91) Ill, 8. 

EMS (European Monetary System), EFs valutasa
marbeid, norsk medlemskap - se EFTA/EF 
(1991-92) III, 18. 

- informasjon fra finansminister.en om endr. i det 
norske valutakurssystemet- se EFI'A/EF (1990-
91) Il, l 

- Norges forhold til - se STATSBUDSJETTET 
(1990-91) I, 3 og 5. 

Endresen, Egil, minnetale over tidl. stortingsrepr., 
s. tid. 3682 (19.5.92). 

Enebakk kommunestyre sender uttalelse om boi
kott av tropisk tømmer - se KOMMUNER (1990-
91) Il, 10. 

ENERGI ............................... 109 

Energi og samfunn, forskningsprogrammet- se VI
TENSKAP (1989-90) I, l. 

Energi- og vassdragsforvaltning, budsjett - se 
ELEKTRISITET (1989-90) I, l; (1990-91) I, 2; 
(1991-92) I, l og 3; (1992-93) I, l og 2. 

- endr. budsjett- se ELEKTRISITET (1991-92) Il, 
4; (1992-93) Il, 8. 

Energiavgift, konsekvenser for treforedlingsindu
strien- se SÆRAVGIFTER (1991-92) Ill, 4. 

Energicharter, utarbeidelse av et europeisk- se IN
TERNASJONALT SAMARBEID (1990-91) Ill, 
2. 

Energiforskning- se ENERGI (1989-90) I, l; (1990-
91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Energilov- se ENERGI (1989-90) IV, 3. 
Energiloven, effektivisering av kraftmarkedet- se 

ENERGI (1990-91) Ill, l 
- endr. i- se ELEKTRISITET (1992-93) IV, 3. 
- oppfølging av- se ENERGI (1990-91) I, l; (1991-

92) I, l. 
- samarbeid mellom lokale kraftlag, Finnmark 

Energiverk og Statkraft -se ENERGI (1991-92) 
Ill, 2. 

Energipris, samme vilkår for norske som utenland
ske kunder- se ELEKTRISITET (1990-91) Ill, 9. 

Energisamarbeid, internasjonalt - se INTERNA
SJONALT SAMARBEID (1989-90) I, l og (1989-
90) Il, 6; (1990-91) I, 2 

- utarbeidelse av europeisk energicharter- se IN
TERNASJONALT SAMARBEID (1990-91) Ill, 
2. 

Energiverk, fritak for dokumentavgift ved organi
sering som aksjeselskap -se ENERGI (1990-91) 
III, 2. 

- refusjon av dokumentavgift - se ELEKTRISI
TET (1992-93) I, 2. 

- refusjon av dokumentavgift ved omdannelse til 
aksjeselskap- se ENERGI (1992-93) Il, 7. 

- tilskudd etter orkanskader på Nord- Vestlandet
se NATURSKADER (1992-93) Il, l. 

Energiøkonomisering- se ENERGI (1989-90) IV, 3. 
- 400V strømstyrke i fordelingsnettet - se ELEK

TRISITET (1990-91) Ill, 18. 
- budsjett 1990 - se ENERGI (1989-90) I, l; (1990-

91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-92) I, l. 
- endr. budsjett 1992- se ENERGI (1992-93) Il, 7. 
- fjerning av direkte støtte til gjennomføring - se 

ENERGI (1989-90) Ill, 3 
- forslag fra finanskomiteen om låneordning i 

Husbanken- se REGJERINGEN OVERSENDT 
I 

- forslag fra Kristin Halvorsen pva. SV og Sp - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. 

- forslag om bedre samordning - se ENERGI 
(1991-92) Il, 2. 

- melding om nye fornybare energikilder - se 
ENERGI (1992-93) Il, 10. 

- opprusting av kraftverk - se SYSSELSETTING 
(1990-91) Il, 11 

- overførbare tilskudd 1990- se ENERGI (1990-91) 
Il, l 

- saldering 1992 -se STATSBUDSJETTET (1991-
92) I, 36 . 

- sildemelindustrien, bev. 1992 - se FISKERIER 
(1991-92) I, 4. 

- som satsningsområde, forslag om- se ENERGI 
(1990-91) Il, 2 

- tilskudd 1990- se ENERGI (1989-90) I, l. 
- ved bruk av legerte kraftlinjer - se ENERGI 

(1989-90) III, l. 
- virkemidler til Klima- og Energipartner A/S - se 

ENERGI (1991-92) III, 3. 
Engangsavgift på rr..otorvogner - se SÆRAVGIF

TER (1991-92) I, 3; (1992-93) I, 3. 
- kombinerte biler, forhøyelse 1990 -se SÆRAV

GIFTER (1990-91) Il, 2 
- motorvogner - se S'I'ATSBUDSJETTET (1990-

91) Il, 14. 
- på kombinerte biler 1991 -se SÆRAVGIFTER 

(1990-91) I, 4 
- på personbiler- se SÆRAVGIFTER (1989-90) I, 

4. 
Engangsflaskeavgift - se SÆRAVGIFTER (1989-

90) I, 4; (1990-91) I, 4; (1991-92) I, 3; (1992-93) I, 3. 
Engelskundervisning, utvidet timetall på 3. klasse

trinn- se GRUNNSKOLE (1991-92) III, 8. 
Engen-saken, forbindelser ~ed Overvåkingstje

nesten- se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1989-90) Ill, 5 

- forbindelser til etterretningstjenesten - se FOR
SVAR (1989-90) Ill, 10. 

England, Color Lines ferjetilbud mellom Norge og
se FERGER (1990-91) Ill, 3. 

Enhetskvoteordning for havfiskeflåten, hjemmel 
for- se FISKERIER (1992-93) IV, 3. 

Enkepensjoner, behandlingstiden for saker i Sta
tens Pensjonskasse- se STATENS PERSON AL
POLITIKK (1990-91) III, 2 

- endr. i samordningsloven - se TRYGDER (1992-
93) IV, 3. 

- etterbetaling av renter fra Statens Pensjonskas
se- se STATENS PERSONALPOLITIKK (1990-
91) Ill, l. 

- samordning av tilleggspensjon fra folketrygden 
med tjenestepensjon - se TRYGDER (1989-90) 
IV, 3; (1991-92) Il, 8 og (1991-92) IV, 2. 

- trekkrutiner for etterbetalte renter - se TRYG
DER (1992-93) III, 3. 

Enketrygd, budsjett - se TRYGDER (1989-90) I, 2; 
(1990-91) I, 2; (1991-92) l, 2; (1992-93) I, 2. 

- endr. budsjett 1992 -se TRYGDER (1991-92) Il, 
11. 
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Entreprenørloven, en<lr. som følge av EØS-avtalen 
-se BYGNINGSVESEN (1992-93) IV, l. 

E-numre, europeisk avtale om hovedtrafikkårer -
se VEGVESEN (1991-92) Il, 6. 

Enøk/miljøpakkeprogrammet EMIL, svekking 
ved fjerning av støtte til enøktiltak- se ENERGI 
(1989-90) Ill, 3. 

Enøktiltak - se Energiøkonomisering. 
Epilepsi, statens senter for, budsjett - se HEL

SEINSTITUSJONER (1989-90) I, l; (1990-91) I, 
l; (1991-92) I, l; (1992-93) l, l. 

Epilepsipasienter, ventelistegarantien og - se 
HELSEVESEN (1992-93) Ill, 6. 

Epileptikere, en<lr. i forskrift om egenbetaling for 
opphold i helsevernet for- se SYKEHUS (1992-
93) Il, 12. 

- endr. i sykehusloven vedr. - se FUNKSJONS
HEMMEDE (1990-91) IV, l. 

Epleflue, karantenetid ved import av amerikanske 
epler - se LANDBRUKSPRODUKTER (1989-
90) Ill, 2. 

Eplesaken, Regjeringens tiltak i GATT- se LAND
BRUK (1991-92) Ill, 11. 

- tapet i GATT og :distriktspolitiske hensyn - se 
LANDBRUK (1989-90) Ill, 10. 

ERASMUS-progranunet, avtale mellom Norge og 
EF om høgre utdanning- se TRAKTATER (1990-
91) Il, 11. 

Ergoterapeuter, mangel på - se HELSEPERSO
NELL (1990-91) Ill, 14. 

Erichsen, Finn Thomas, mellombels pensjon fra 
statskassa - se STATENS PERSONALPOLI
TIKK (1989-90) Il, 2. 

Eritrea, hjelp ved overgang til en fredsøkonomi -se 
UTENRIKSSAKER (1992-93) l, l. 

- hjemsendelse av flyktninger - se UTENRIKS
SAKER (1991-92) Ill, 26. 

- katastrofehjelp 1989- se UTVIKLINGSHJELP 
(1989-90) Il, l 

- støtte til fredelig løsning av konflikten i - se 
UTENRIKSSAKER (1989-90) Ill, 11. 

Erkebispegården, arkeologiske utgravninger - se 
DEN NORSKE KIRKE (1991-92) I, l; (1992-93) I, 
2. 

- bev. til avholdelse av nordisk arkitektkonkur
ranse- se DEN NORSKE KIRKE (1990-91) I, l. 

Erklæringsdebatt - se REGJERINGEN (1989-90) 
Il, 7; (1990-91) 11, 6. 

Ernæringsmeldingen, forslag om innføring av sko
lemåltid- se GRUNNSKOLE (1989-90) Ill, 6 

- framlegging av- se FOLKEHELSE (1989-90) Ill, 
6; (1990-91) Ill, l. 

Ernæringsråd, Statens, budsjett - se FOLKEHEL
SE (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

Erstatning skattefritak for ytelser som dekker ik
ke- økonomisk skade - se SKATTER (1989-90) 
IV,3. 

- til skogeiere etter orkanskader- se NATURSKA
DER (1992-93) Ill, 5. 

- ved rovviltskader på husdyr- se NATURVERN 
(1992-93) ru, 1. 

Erstatninger endr. budsjett 1989 - se RETTSVE
SEN (1989-90) li, 3 

- for tapt skolegang i krigsårene - se BILLIG
HETSERSTATNINGER (1990-91) li, 2 

- for tapte utbyggingsmuligheter ved fredning, 
forslag om endring i reglene- se NATURVERN 
(1991-92) IV, 2. 

- skattefritak for ytelser som dekker ikke- økono
misk skade- se SKATTER (1990-91) IV, 5 

- som følge av oljevirksomheten - se FISKERIER 
(1989-90) I, 2; (1990-91) I, l. 

- til grunneiere ved fredning i Stryn- se NATUR
VERN (1990-91) !Il, 12 

- til voldsofre før 1975 -se RETTSVESEN (1991-
92) Ill, 2. 

- til voldsofre, endr. budsjett- se RETTSVESEN 
(1990-91) Il, l; (1991-92) Il, 2. 

- ved ekspropriasjon i forb. med nedskriving av 
aksjekapital i banker- se GRUNNLOVEN (1991-
92) IV, l. 

- ved ekspropriasjon, betinget skattefritak - se 
SKATTER (1991-92) IV, 10. 

- ved feilregistreringer- se PERSONVERN (1991-
92) Il, l. 

- ved furunkulosesmitte i oppdrettsanlegg - se 
HAVBRUK (1992-93) li, l. 

- ved skipsulykker, regler for- se SJØFART (1990-
91) Il, l 

- ved utbygging av hovedflyplass, finansiering av 
grunnerverv- se LUITFART (1992-93) li, 11. 

Erstatningsansvar overfor grunneiere hvis fiske
rett berøre- se GRUNNLOVEN (1991-92) IV, 2. 

Erstatningskrav, dekning etter gjeldsordningslo
ven- se FORBRUKERSAKER (1992-93) IV, 3. 

Erøy, Åsmund, godskriving av pensjonsansienni
tet, avslag - se STATENS PERSON ALPOLI
TIKK (1990-91) li, 3. 

ESA (European Space Agency), utvidet deltakelse 
i bærerakettprogrammet Ariane-5 - se INTER
NASJONALT SAMARBEID (1990-91) Il, 4. 

Espedalselva, vern av- se VANNKRAFT (1992-93} 
Il, 2. 

Estetiske fag, fagplaner og studiekompetanse - se 
UTDANNING (1991-92) Ill, l. 

Estland, bruk av Marinens rekruttskole ved lærer
besøk fra - se FORSVAR (1991-92) Ill, l. 

- godkjenning av frihandelsavtale med - se 
TRAKTATER (1992-93) li, 25 . 

- lekkasje fra radioaktivt avfall- se FORURENS
NING (1991-92) Ill, 22. 

- norsk bistand til energiforsyning - se UTEN
RIKSSAKER (1991-92) III, 12. 

- opprettelse av stedlig norsk ambassade i Tallinn 
-se UTENRIKSSAKER (1991-92) Il, l. 

- overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskat-
ning- se SKATTEAVTALER (1992-93) Il, l. 

- ratifikasjon av bidragsavtaler - se UTENRIKS
HANDEL (1991-92) Il, 6. 

Etablererskolen for kvinner- se DISTRIKTSUT
BYGGING (1989-90) I, l. 

Etablererstipend i landbruket, bruk av - se LAND
BRUK (1992-93) Ill, 7. 

Etableringsloven, avslag på søknad om tilbygg til 
Maxi Eiendom A/Si Hamar- se DISTRIKTSUT
BYGGING (1991-92) Ill, 12. 

Etableringslån, endr. i rammene 1992- se STATS
BUDSJETTET (1991-92) Il, 11. 

- låneutmålingen for- se DEN NORSKE STATS 
HUSBANK (1991-92) Il, 7. 

Etableringslån Il, bruken av - se DEN NORSKE 
STATS HUSBANK (1991-92) Il, 5. 

- kriterier for tildeling- se DEN NORSKE STATS 
HUSBANK (1991-92) Ill, l. 

- tiltak ved gjeldsproblemer - se DEN NORSKE 
STATS HUSBANK (1991-92) Ill, 4. 

Etableringslåneordning, forslag om - se BOLIG
BYGGING (1991-92) I, l og (1991-92) Il, l; (1992-
93) I, l. 

- ubenyttede midler - se DEN NORSKE STATS 
HUSBANK (1992-93) Il, 3. 

Etableringsprogram for småindustri - se INDU
STRIUTBYGGING (1989-90) Ill, 6. 

Etableringsstipend, budsjettendringer i forb . med 
frikommuneforsøket- se DISTRIKTSUTBYG
GING (1989-90) Il, 7 

- overførbar tilleggsbev. 1989- se DISTRIKTSUT
BYGGING (1989-90} Il, 2. 
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Etableringstilskudd til familier med funksjons
hemmede barn - se DEN NORSKE STATS 
HUSBANK (1991-92) Ill, 7. 

Etikkutvalget, innstilling fra - se VITENSKAP 
(1992-93) II, 5. 

- regelverk for bruk av gentester -se PERSON
VERN (1991-92) II, 3. 

Etiopia, hjemsendelse av eritreiske flyktninger- se 
UTENRIKSSAKER (1991-92) Ill, 26. 

- nøden i- se UTENRIKSSAKER (1990-91) Il, 15. 
Etiopia/Eritrea-erklæringen -se UTENRIKSSA

KER (1989-90) Il, 4. · 
Etne planteskole, overdragelse av statens eierin

teresser- se STATSBUDSJETTET (1992-93) Il, 
8. 

Etnevassdragene, vern av- se VANNKRAFT (1992-
93) Il, 2. 

Etterbruksfond for Lillehammer kommune - se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1990-91) Il, l 

- for OLprosjektet, forslag fra SV - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. 

Etterforskningsorganer, evaluering av de særskil
te - se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1992-93) -I, l. 

Etterlattepensjoner, beregning av tilleggspensjo
ner ved løpende- se TRYGDER (1992-93) IV, 3. 

- endr. i folketrygdlovens regler - se TRYGDER 
(1989-90) IV, l. 

- til samboer- se TRYGDER II, 5. 
Etterlønn til statsråder og stortingsrepresentanter

se REGJERINGEN (1992-93) II, 12. 
Etterretningstjenesten, behov for et kontrollorgan 

for Forsvarets- se FORSVAR (1992-93) Ill, 4. 
- et stortingsoppnevnt felles kontrollorgan for de 

hemmelige tjenestene- se FORSVAR (1992-93) 
Il, 12. 

- iverksettelse av en gjennomgang av - se FOR
SVAR (1992-93) U, 3. 

- og Engen-saken- se FORSVAR (1989-90) Ill, 10. 
- opplysninger om avlytting av politikere frem-

kommet i en bok- se FORSVAR (1992-93) Ill, 3. 
Etter!Jtdanning av lærere i miljøfag- se VIDERE

GAENDE SKOLER (1989-90) I, l 
- for lærere i videregående opplæring i forbindel

se med Reform 94- se LÆRERE (1992-93) Il, l. 
- tiltak i grunnskolen - se GRUNNSKOLE (1989-

90) I, l. 
Eurochemic, budsjett 1990 - se ATOMKRAFT 

(1989-90) I, l. 
EUROFIMA, kapitalutviding 1989 - se JERNBA

NER (1989-90) Il, l. 
Europabevegelsen i Norge, tilskudd 1993 til infor

masjonsarbeid- se EFTA/EF (1992-93) I, l. 
- rapport fra Distriktenes Utbyggingsfond - se 

EFTA/EF (1990-91) Ill, l. 
- tilskudd 1992 - se INTERNASJONALT SAM

ARBEID (1991-92) I, 3. 
Europaparlamentet, opprettelse av en felles parla

mentarisk komite- se EFTA/EF (1992-93) Il, 17. 

EUROPARÅDET .... . .. .. ...... ........ 113 

Europarådets sosiale utviklingsfond, utvidelse av 
fondskapitalen- se STATSBUDSJETTET (1989-
90) u, 7. 

Europarådet og utviklingen i Øst-Europa - se 
UTENRIKSSAKER (1989-90) li, 2. 

Europaveger, endring avE-nummer- se VEGVE
SEN (1990-91) I, l. 

- europeisk avtale om hovedtrafikkårer- se VEG
VESEN (1991-92) Il, 4. 
søknad om å gi veger status som- se VEGVE
SEN (1992-93) Ill, 8. 
økte infrastrukturinvesteringer - se SYSSEL
SETTING (1990-91) Il, 11; (1991-92) II, 2. 

Europeisk Økonomisk Samarbeid (EØS) - se 
ØKONOMISK SAMARBEID 

Europipe, investeringsøkninger- se OLJEUTVIN
NING (1992-93) I, 2. 

Europipe-avtalen, ratifikasjon av - se OLJEOM
SETNING (1992-93) Il, 2. 

EUROS, europeisk skipsfartsregister - se SJØ
FART (1991-92) Ill, 5. 

Eurotransplant, norsk tilknytning til - se HELSE
VESEN (1991-92) III, 13. 

Eutrofieringsproblemer i norske fjorder og vass
drag- se FORURENSNING (1992-93) li, 7. 

Evangelisk Barnemisjon, arbeidstillatelse for bri
tisk statsborger- se INNVANDRERE (1992-93) 
Ill, 2. 

Evangelisk Luthersk Kirkesamfunn, grunnskole i 
Dalane, tilskudd 1992 - se PRIVATSKOLER 
(1991-92) I, l. 

Evenes flyplass, miljøforurensninger - se MILJØ
VERN (1989-90) Ill, 39. 

Evenes flystasjon, mobiliseringsstatus - se FOR
SVAR (1992-93) li, 6. 

- nasjonal forhåndsfinansiering av fellesfinansier
te prosjekter - se NATO (MILITÆRTEKNISKE 
SPM) (1991-92) li, 3. 

- revidert kostnadsoverslag - se FORSVARSMA
TERIELL (1989-90) Il, 3. 

Evenes lufthavn, landingsforbud for fly fra Øst-Eu
ropa- se REISELIVSNÆRING (1990-91) Ill, 3. 

EØS-avtalen behov for revisjon av personregister
loven- se PERSONVERN (1991-92) Il, l. 

- betydningen for norsk økonomi - se STATS
BUDSJETTET (1991-92) I, 2. 

- bev. 1993 til deltakelse i EFs 3. rammeprogram 
for forskning- se INTERNASJONALT SAMAR
BEID (1992-93) I, 7. 

- bev. til oversettelse - se DEPARTEMENTER 
(1991-92) Il, l. 

- bevilgning til oppbygging av et administrativt 
apparat- se EFTA/EF (1991-92) I, 3; (1992-93) I, 2. 

- endr. av håndverksloven i forbindelse med- se 
INDUSTRI (1992-93) IV, 4. 

- endr. i løyvebestemmelser i samferdselsloven -
se SAMFERDSEL (1992-93) IV, l. 

- forslag om en juridisk betenkning om forholdet 
til Grunnloven- se EFTA/EF (1991-92) Il, 14. 

- harmonisering av regelverket for utenlandske 
og norske aksjonærer i norske finansinstitusjo
ner- se FINANSER (1992-93) IV, 2. 
høringsnotat om regioninndeling (NUTS) - se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1992-93) Ill, l. 

- iverksetting av anbudssystem i lokal rutetrafikk 
-se SAMFERDSEL (1991-92) Il, 3. 

- konkurransesituasjonen for Norsk Medisinalde-
pot- se STATSBEDRIFTER (1992-93) li, l. 

- konsekvenser for fiskerinæringen - se FISKE
RIER (1992-93) I, 2. 

- krav om sikkerhetsutstyr i bil - se VEGTRA
FIKK (1991-92) Ill, 7. 

- lov om allmenngjøring av tariffavtaler - se 
LØNN (1992-93) IV, 3. 

- lov om gjennomføring i norsk rett av hovedavta
len (EØS-loven)- se EFTA/EF (1992-93) IV, 7. 

- lovjustering som følge av at Sveits ikke blir 
medlem se EFTA/EF (1992-93) IV, 19. 

- norsk næringspolitikk- se INDUSTRI (1990-91} 
Il, 7; (1991-92) li, 4. 

- norske konkurranseregler i forhold til- se PRI
SER (1992-93) IV, 3. 

- nye stillinger i Samferdselsdepartementet i for
bindelse med -se DEPARTEMENTER (1992-93) 
I, 7. 

- og «Fiskebrevet» - se FISKERIER (1992-93) III, 
5. 

- og eierstrukturen i norsk næringsliv- se INDU
STRI (1992-93) Il, 7. 
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- og fiskerispørsmålene- se FISKERIER (1991-92) 
I, l. 

- og forholdet til patentloven - se VITENSKAP 
(1992-93) IV, l. 

- og norsk landbruk- se LANDBRUK (1992-93) I, 
l. 

- og NUTS-inndelingen- se DISTRIKTSUTBYG
GING (1992-93) I, l. 

- og samiske interesser- se SAMER (1992-93) Il, l. 
- opprettholdelse av Vinmonopolet - se ALKO-

HOL (1990-91) Ill, l. 
- redegjørelse om justeringer- se EFTA/EF (1992-

93) Il, 9. 
- samtykke til ratifikasjon- se EFTA/EF (1992-93) 

Il, 2. 
- samtykke til ratifikasjon av justering- se EFTA/ 

EF (1992-93) Il, 15. 
- suspensjon inntil videre i tolltariffen- se STATS

BUDSJETTET (1992-93) I, 32. 
- tilpasning av agenturforhold til EF-direktiv - se 

HANDEL (1991-92) IV, 3. 
- tilpasning til EF-direktiv om fjernsynsvirksom

het- se KRINGKASTING (1992-93) Il, 6. 
tilpassing av kjøretøykontroll til EFs opplegg ~ . 
se VEGVESEN (1992-93) I, l. 
tilslutning til EFs luftfartspakke - se EFTA/EF 
(1992-93) Il, 19. 
transitt for fisk i norske havner - se EFTA/EF 
(1991-92) Ill, 2. 
vegtransportområdet- se VEGVESEN (1992-93) 
Il, 7. 

EØS-direktiv om merking av tobakksvarer og 
bruk av offisielle språk- se SPRÅK (1992-93) Ill, 
l. 

EØS-domstol og EF -rett, styrking av regjeringsad
vokatembete i forbindelse med- se STATSAD
MINISTRASJON (1990-91) I, 2. 

EØS-forhandlingene kartlegging av økonomiske 
virkninger av en avtale- se STATSBUDSJET
TET (1990-91) I, 3 

- miljøvernproblematikken - se MILJØVERN 
(1990-91) Il, 12. 

- og miljøpolitikken - se MILJØVERN (1989-90) 
Il, 2. 

- og norsk landbruk- se LANDBRUK (1991-92) I, 
l. 

- -se EFTA/EF (1989-90) Il, 4, 10, 12, 13 og 14 
- - se for øvrig EFTA/EF. 
EØS-lisens for kredittinstitusjoner til grenseo

verskridende tjenesteyting og til etablering av 
filial i Norge- se BANKER (1992-93) IV, l. 

EØS-loven, endr. som følge av at Sveits ikke blir 
medlem- se EFTA/EF (1992-93) IV, 19. 

EØS- og EF-rett, forholdet til produktkontrollo
ven -se FORBRUKERSAKER (1992-93) IV, 5. 

F 16-jagerfly, program for oppdatering (MLU)- se 
FORSVARSMATERIELL (1992-93) l, l. 

FAFO - se Fagbevegelsens senter for forskning. 
Fagbevegelse, konsekvenser av en EØS-avtale for 

norsk- se EFTA/EF (1990-91) Ill, 19. 
Fagbevegelsens senter for forskning, FAFO, kri

tikk av dokumentasjonsvirksomhet i Finnmark 
-se VITENSKAP (1992-93) III, 6. 

- tilskudd - se VITENSKAP (1989-90) I, 2~ (1990-
91) I, 3. (1991-92) I, 2~ (1992-93) I, 2. 

Fagerhaugsenteret, Oppdal, godkjenning som 
opptreningsinstitusjon - se HELSEINSTITU
SJONER (1992-93) III, l. 

Fagernes lufthavn, Leirin, forlenget prøvedrift på 
flyruten- se LUFTFART (1992-93) Il, 10. 

- helårsdrift- se LUFTFART (1991-92) I, 2. 
- statlig tilskudd til drift- se LUFTFART(1990-91) 

I, 2. 
- tilskudd 1993- se LUFTFART (1992-93) I, l. 
- tilskudd til drift av flyruter 1990 -se SAMFERD-

SEL (1989-90) I, l. 

Fagopplæring, informasjonsteknologi, budsjett 
1990- se UTDANNING (1989-90) I, l. 

Fagopplæring i arbeidslivet- se Lærlinger. 
- tilleggsbev. 1989- se UTDANNING (1989-90) Il, 

L 
Fagopplæring i barnehager og andre omsorgssek

torer under lov om fagopplæring - se UTDAN
NING (1989-90) Ill, 11. 

Fagopplæringsloven, endr. i - se UTDANNING 
(1992-93) IV, l. 

Fagorganisering, forslag om reelle valgmuligheter 
- se ARBEIDSLIV (1989-90) Il, 2. 

Fagu~danning, reduksjon i teknisk - se VIDERE
GAENDE SKOLER (1989-90) Ill, 5. 

Falcon Jet-fly til bruk for Regjeringen- se REGJE
RINGEN (1991-92) Ill, 8. 

Falken Redningskorps, avtale med Norges forsik
ringsforbund om et sentralt sykkelregister - se 
forsikring (1992-93) Ill, 13. 

Fallan, Brit, utvalgsleder- se JERNBANER (1992-
93) IV, l. 

Fallskjermer, forslag om opplysning i årsrapport
se LØNN (1992-93) Il, 2. 

- i arbeidsforhold, beskatning av- se PERSON-· 
BESKATNING (1992-93) IV, l. 

- pensjonsordning for Statoils direktør - se LØNN 
(1991-92) Ill, 9 og 10. 

- Regjeringens framtidige samarbeid med NHO 
etter avsløringer om- se LØNN (1991-92) III, 8. 

- til direktører i Olrselskap - se LØNN (1991-92) 
Ill, 14. 

- til ledere i Landbrukssamvirket - se LØNN 
(1991-92) Ill, 22. 

FAMILIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 

Familie- og forbrukerdepartementet, budsjett 
1991- se DEPARTEME:t...'"TER (1990-91) I, l. 

- konstitusjonelle antegnelser 1990 - se DEPAR
TEMENTER (1991-92) li, 2. 

- opprettelse av - se DEPARTEMENTER (1989-
90) I, 13 . 

Familiebarnehager, mulighetene for drift av - se 
BARNEHAGER (1989-90) Il, 3. 

- permanente muligheter for drift - se BARNE
HAGER (1990-91) Ill, 9 
tilrettelegging for drift av - se BARNEHAGER 
(1990-91) III, 2. 

Familiebedrifter, yrkesskadeforsikring for - se 
FORSIKRING (1989-90) Ill, l. 

Familiebeskatning, ulike modeller - se STATS
BUDSJETTET (1992-93) I, 2. 

Familiegjenforening, barnets interesser i utlen
dingssaker- se INNVANDRERE (1991-92) Il, 3. 

- for asylsøkere som er gift med norske kvinner -
se INNVANDRERE (1989-90) Ill, 26 

- krav om forsørgelse for personer med opphold 
på humanitært grunnlag. 

Familiemelding, forslag fra Kåre Gjørmes om en 
ny- se REGJERINGEN OVERSENDT (1992-93) 
I. 

Familiepleiere, trygd for etterlatte, budsj~tt - se 
TRYGDER (1989-90) I , 2~ (1990-91) I, 2; (1991-92) 
I, 2~ (1992-93) I, 2. 

Familievern, budsjett- se FAMILIE (1990-91) I. l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- oppgaver og forvaltning- se FAMILIE (1992-9J) 
Il, 5. 

- saldering 1991 -se STATSBUDSJETTET (1990-
91) I, 31. 

Fana-Os-Milde Bilrl!ta, omregistreringsavgift ved 
samanslåing med Asane Billag- se SÆRAVGIF
TER (1990-91) Ill, 2. 

Fangeregister, konsesjon for- se PERSONVERN 
(1991-92) Il, l. 
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Fangetransport, endring i systemet - se FENGS
LER (1989-90) Ill, 10. 

FANGST ....... .. .... . ...... . ...... . .. . 120 

FAO, FNs organisasjon for ernæring og landbruk, 
tilskudd 1989 -se UTVIKLINGSHJELP (1989-
90) Il, l. 

Farmasøytiske spesialpreparater, avgift på, bud
sjett- se SÆRAVGIFrER (1992-93) I, 4; (1989-90) 
I, 3; (1990-91) I, 3; (1991-92) I, 4. 

Farmasøytutdanning i Tromsø- se HELSEVESEN 
(1992-93) I, l; UNIVERSITET (1992-93) l, 2. 

Farsskapssaker, avgjørelsestiden i - se FAMILIE 
{1989-90) Ill, l. 

Farsund sykehus, ombygging av- se SYKEHUS 
(1992-93) Ill, 2. 

- videre drift- se SYKEHUS (1991-92) Ill, 14. 
Fartøykvote, avslag etter for sen registrering - se 

FISKERIER {1991-92) Ill, 31. 
Fartøyvern, Norsk forening for, tilskudd 1992 -se 

KULTURVERN (1991 -92) I, l. 
- tilskudd 1993 - se KULTURVERN (1992-93) I, l 

og STATSBUDSJETTET (1992-93) Il, 8. 
Fast eiendom, lov om avhending av (avhendingslo

ven)- se RETISVESEN (1991-92) IV, 5. 
Fastkurspolitikken, oppgivelse av - se NORGES 

BANK {1992-93) I, 2. 
FATIMA, fastlandsforbindelse til Magerøya - se 

VEGVESEN {1992-93) Il, 5. 
Faunakriminalitet, bekjempelse av - se NATUR

VERN (1991-92) I, l. 
- økning i strafferammen - se NATURVERN 

(1992-93) IV, 2. 
Fauske, tilrettelegging av rammevilkår for magne

siumfabrikk i- se INDUSTRI {1989-90) Ill, 10. 
Fauske kommune, tiltak mot arbeidsledighet- se 

SYSSELSETTING (1990-91) Ill, 19. 
Fauske kommunestyre sender uttalelse om GATT

forhandlingene - se KOMMUNER (1990-91) 11, 
22 

- sender uttalelse om motorkjøretøyer i utmark -
se KOMMUNER (1990-91) 11, 8. 

FEBA-prosjektet, konstitusjonelle antegnelser 
1988 til system for Forsvarets bygg, anlegg og ei
endommer- se RIKSREVISJONEN (1989-90) Il, 
6. 

Fedje, tiltak for lokalsamfunnet etter permitterin
ger ved Norway Foods - se FISKEOMSETNING 
(1992-93) Ill, l. 

Fedje kommune, statlige midler til Øyanevegen -
se VEGVESEN (1989-90) Ill, 4. 

Fedje trafikksentral, etablering- se SIKKERHET 
TIL SJØS {1990-91) I, l. 

Fedrekvote ved fødsel- se FAMILIE (1992-93) I, l 
og IV, l . 

Feiervesen, tiltak mot brann - se KOMMUNER 
{1991-92) Il, 8. 

Feiringklinikken, pålegg til Møre og Romsdal fyl
keskommune om å benytte - se HELSEVESEN 
(1989-90) Ill, 9. 

Fellesferie, avvikling av ordning med - se FERIE 
(1989-90) Ill, l. 

Felleskampanjen for jordas miljø og utvikling, 
evaluering 1993- se MILJØVERN (1992-93) I, l. 

- tilskudd 1990 -se UTVIKLINGSHJELP (1989-
90) I, l. 

- tilskudd 1991 - se MIWØVERN (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l. 

Fellesmerkeloven, endr. som følge av EØS-avtalen 
- se EFTA/EF (1992-93) IV, 12. 

Fellesskatt til skattefordelingsfondet - se SKAT
TER (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I , l og 
Il, 14; (1992-93) I, l. 

- 1993 til Skattefordelingsfondet - se STATSBUD
SJETTET (1992-93) Il, 8. 

- for pensjonister, utrekningsgrunnlaget for - se 
PERSONBESKATNING (1990-91) Ill, 4. 

Feltartilleriet, sammenslåing av skole- og øvings
avdeling med Artilleriregiment nr 2 - se FOR
SVAR (1990-91) Il, 10. 

Fengselshelsetjenesten, behandlingstilbud til al
vorlig sinnslidende fanger - se FENGSLER 
(1992-93) nr, 3. 

- budsjett- se FENGSLER (1989-90) I, 2; (1990-91) 
I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- endr. budsjett 1991- se FENGSLER (1991-92) Il, 
2. 

- opprettelse av stillingshjemler 1989 - se FENGS
LER (1989-90) Il, l. 

- -se FENGSLER (1989-90) I, l; (1990-91) I , l. 
Fengselskøene, tiltak for reduksjon - se FENGS

LER (1989-90) I, l; {1991-92) l, l; (1992-93) I, l. 
- to fanger i hver celle- se FENGSLER (1990-91) I, 

l. 
Fengselssosialtjenesten- se FENGSLER (1991-92) 

I , l. 
Fengselssykehuset, inntaksstoppen ved - se SY

KEHUS (1989-90) Ill , l. 
Feng~elsundervisning, tilskudd 1989 -se VIDERE

GAENDE SKOLER (1989-90) Il, 2. 
Fengselsvesenet, konsesjon for føring av fangere

gister - se PERSONVERN {1991-92) Il, L 

FENGSLER . ... . . .. . . . .. . .. ..... ...... . 122 

FERGER . . . ........ ...... .. .. .... . .. . .. 126 

FERIE . .. . .. . .. .... . . .. .... ...... ... . .. 128 

Feriedag, vurdering av fjerning - se STATSBUD
SJETTET (1992-93) I, 32. 

Feriehus, Husbankens salg av tvangsinnkjøpte bo
liger til - se DEN NORSKE STATS HUSBANK 
(1990-91) III, l. 

Ferieloven, endr. i- se FAMILIE (1992-93) IV, l. 
- teknisk justering- se TRYGDER {1989-90) IV, 2. 
Feriepenger av sykepenger og fødselspenger - se 

FERIE {1990-91) I, l 
- for personer som mottar omsorgslønn - se FE

RIE (1990-91) III, l 
- refusjon til arbeidsgiver ved forskuttering - se 

TRYGDER (1990-91) IV, 2 
- uttalelse om det økonomiske ansvar i forbindel

se med HVPU-reformen- se FERIE (1990-91) 11, 
l, 2 og 3. 

Ferietillegg, satsen for dagpengene - se FERIE 
(1989-90) Ill, 2. 

Ferister, grunnutgifter på riksveger- se VEGVE
SEN (1989-90) Il, 6. 

Ferjedrift, budsjett - se FERGER (1989-90) I, l ; 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- framskynding av byggeoppdrag av hensyn til 
verftsindustrien- se FERGER (1992-93) III, l. 

- tilskotstingingane med ferjeselskapa - se FER
GER {1989-90) Il, l. 

- økt tilskudd 1990- se FERGER (1990-91) 11, l. 
Ferjesamband, forhåndsinnkreving av bompenger 

til Hardangerbrua og trekantsamband Sveio
Stord-Bømlo- se FERGER (1992-93) li, l. 

Ferrolegeringsindustri, avgiftsreduksjon 1992- se 
SÆRAVGIFTER (1991-92) I, 3 og (1991-92) Ill, 2. 

- fritak for elektrisitetsavgift- se SÆRAVGIFTER 
(19~0-91) Ill, 3 

- nedsatt elektrisitetsavgift- se INDUSTRI (1990-
91) Il, 6. 
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- redusert elektrisitetsavgift for Odda Smelteverk 
A/S- se INDUSTRI (1991-92) Il, 2. 

Ferrolegeringsprodusenter i Øst-Europa, EFs an
tidumpingpraksis- se INDUSTRI (1992-93) Il, 2. 

Ferrosilisium, diskriminering ved eksport til EF -
se EFTA/EF (1990-91) Ill, 5. 

Ferrosilisium-industrien, spørsmålet om fusjon 
av norske produsenter- se INDUSTRI (1992-93) 
11, 2. 

Ferskfiskeksport i stedet for foredling i Norge- se 
FISKEOMSETNING (1990-91) Ill, l. 

Festeavgifter, Sivillovbokutvalgets arbeid med 
tomtefesteloven-se BYGNINGSVESEN (1990-
91) Ill, 4; (1992-93) Ill, l. 

Festeavgift, forslag om midlertidig forbud mot he
ving av - se BYGNINGSVESEN (1992-93) IV, 2. 

- på prestegårdstomter- se DEN NORSKE KIR
KE (1992-93) Ill, 3. 

Festninger, utbedringer- se FORSVAR (1990-91) I, 
l. 

Festspill (kulturmeldingen)- se KULTUR (1992-93) 
Il, 2. 

Festspillarrangementer, tilskudd - se KUNST 
(1991-92) l, 2; (1992-93) I, 2. 

Festspillene i Nord-Norge, Harstad kulturhus- se 
KULTUR (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2. 

Filmfonnål, budsjett - se KUNST (1989-90) I, 2; 
(1990-91) l, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- endr. budsjett 1990- se KUNST (1990-91) Il, 2. 
- mediemeldingen - se MASSEMEDIA (1992-93) 

Il, l. 
- økning i billettstøtte- se KUNST (1989-90) Il, l. 
Filmlaboratorium, etablering i Mo i Rana - se DI

STRIKTSUTBYGGING (1990-91) Ill, 6. 
- støtte til etablering i Mo i Rana -se DISTRIKTS

UTBYGGING (1992-93) Ill, 2. 
Film og videoloven, endr. i - se KUNST (1992-93) 

IV, 2. 
Filmutdanning ved Oppland distriktshøgskole - se 

HØGRE UTDANNING (1990-91) Il, 2. 
Finans- og tolldepartementet, budsjett - se DE

PARTEMENTER (1989-90) l, l; (1990-91) l, l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1992 - se DEPARTEMENTER 
(1992-93) Il, l. 

- konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTE
MENTER (1992-93) 11, 6. 

- konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTE
MENTER (1989-90) Il, 7; (1990-91) Il, 5; (1991-92) 
Il, 2. 

- tilleggsbev. 1993 i forbindelse med EF-forhand
lingene- se EFrA/EF (1992-93) Il, 14. 

Finansbanken A/S, suppleringsvalg til represen
tantskapet- se BANKER (1989-90) Il, 3. 

Finansdebatten -se STATSBUDSJETTET (1989-
90) I, 4; (1990-91) I, 4; (1991-92) I, 3; (1992-93) l, 3. 

Finansdepartementet, overføring av arbeidsopp
gaver til Nærings- og energidepartementet -se 
DEPARTEMENTER (1992-93) I, 10. 

FINANSER .. .. . .. .. . .. . . . .. .. .. .. . .. .. 130 

Finansieringsordninger for Øst-Europa- se ØKO
NOMISK SAMARBEID (1990-91) Il, 14. 

Finansieringsselskap, klagenemnd for rente- og 
inkassosaker- se BANKER (1990-91) Ill, l. 

Finansieringssystem for helsetjenester, forslag om 
nytt- se HELSEVESEN (1992-93) Il, 6. 

Finansieringsvirksomhetsloven - se Finansinsti
tusjonsloven. 

Finansinnstillingen - se STATSBUDSJETTET 
(1989-90) l, 4; (1990-91) I, 4; (1991-92) l, 3; (1992-
93) I, 3. 

Finansinstitusjonsloven, departementets tolkning 
i forbindelse med UNI-Storebrand-krisen - se 
FINANSER (1992-93) Il, 2. 

- enclr. i -se BANKER (90-91) IV, 2; FINANSER 
(1989-90) IV, l; (1991-92) IV, l, 2 og 4; (1992-93) IV, 
2 og 3. 

- endr. som følge av EØS-avtalen- se FINANSER 
(1992-93) IV, l. 

Finanskonsern, endr. i finansinstitusjonsloven - se 
FINANSER (1991-92) IV, 4. 

Finansmarkedet, strukturpolitikken på- se BAN
KER (1989-90) Il, 6; FINANSER (1989-90) Il, l; 

Finansnæringen, organisering av det offentlige til
syn- se FINANSER (1992-93) Il, l. 

- utviklingen i- se BANKER (1991-92) I, 3; KRE
DITTPOLITIKK (1992-93) I, l. 

Finanstalen, finansminister Arne Skauges - se 
STATSBUDSJETTET (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 
l. 

- finansminister Gunnar Berges- se STATSBUD
SJETTET (1989-90) I, l. 

- finansminister Sigbjørn Johnsens - se STATS
BUDSJETTET (1990-91) I, 2; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

Finland, kilometeravgift for norsk lastebiltrans
port- se SÆRAVGIFrER (1991-92) Ill, 13. 

- overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskat
ning ved bygging av grensebroer - se SKATTE
AVTALER (1992-93) Il, 3. 

- samarbeidsspørsmål vedrørende grenseområde
ne mellom Norge og- se GRENSESPØRSMÅL 
(1991-92) Ill, l. 

Finnmark, arbeidsplasser etter Televerkets rasjo
naliseringsprosess- se TELEVERKET (1991-92) 
Ill, 3. 

- arbeidstillatelse for russiske gateselgere - se 
UTENRIKSHANDEL (1992-93) Ill, 11. 

- barnehagesatser- se FAMILIE (1990-91) I, l 
- bedring av flyrutetilbud- se LUFTFART (1991-

92) Ill, 8. 
- bedring av tollkapasitet- se TOLL (1991-92) Ill, 

5. 
- bemanning av prestestillinger - se DEN NOR

SKE KIRKE (1991-92) Ill, l. 
- bygging av nytt slakteri i Vadsø - se LAND

BRUK (1989-90) Ill, 4 
- det økonomiske opplegget for kommunene i 

1991- se KOMMUNENES ØKONOMI (1989-90) 
11, 5; (1990-91) 11, 4. 

- endring i flyrutetilbudet i Nord-Norge - se 
LUFTFART (1989-90) Ill, 12 

- fiskerinæringen, saldering 1992 - se STATS
BUDSJETTET (1991-92) l, 36. 

- forsinket postforsendelse etter endrete flyruter -
se LUFTFART (1989-90) Ill, 14 

- forslag om et kompetansesenter for atomulyk
keberedskap- se ATOMKRAFT (1991-92) Il, l. 

- forurensning fra industriutslipp fra Sovjetunio
nen- se MILJØVERN (1989-90) III, 6 

- fritak for investeringsavgift - se SÆRAVGIF
TER (1989-90) Il, l 

- gass fra Snøhvitfeltet til metanolanlegg i- se OL
JEOMSETNING (1989-90) Ill, l. 

- grensepasseringsavgift for russere - se TOLL 
(1991-92) Ill, 6. 

- helsepersonellsituasjonen -se HELSEPERSO
NELL (1992-93) I, l. 

- hemmeligstemplede rapporter om radioaktiv 
stråling- se FOLKEHELSE (1991-92) Ill, l. 

- kartlegging av radioaktiv stråling i - se ATOM
KRAFT (1990-91) Ill, 3 

- konsekvenser av innfrysningsordningen - se 
HAVBRUK (1991-92) Ill, 9. 

- lønnspåplussing til fylkets toppledere - se LO
KALFORVALTNING (1992-93) Ill, l. 
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- nedleggelse av meieriet i Kirkenes - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1990-91) Ill, l 

- nedlegging av meierier- se LANDBRUK (1989-
90) Ill, 3 

- problemer innen reindriften - se REINDRIFT 
(1991-92) Ill, 3. 

- reduksjoner i Den norske Bank- se BANKER 
(1991-92) Ill, 2. 

- redusert fellesskatt til skattefordelingsfondet -
se SKATIER (1991-92) Il, 14. 

- rehabiliteringstilbud - se HELSEINSTITUSJO
NER (1990-91) III, 4 

- samordning av sivil og militær luftfart - se 
LUFrFART (1990-91) Ill, 7 

- situasjonen for lokalsamfunn som Bugøynes -se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1989-90) Ill, 2 

- skattesvikten i kommunene - se KOMMUNE
NES ØKONOMI (1989-90) III, l 

- Sovjetunionens prøvesprengning på Novaja 
Semlja- se MILJØVERN (1990-91) Ill, 4 

- særskilt inntektsfradrag- se PERSONBESKAT
NING (1991-92) IV, l. 

- tapt skolegang for samer, kvener og andre i krig
sårene- se GRUNNSKOLE (1990-91) Il, 3. 

- tillegg til ordinær barnetrygd - se BARNE
TRYGD (1989-90) I, 2 

- tilskudd til fiskeflåten og fiskeindustrien 1993 -
se FISKERIER (1992-93) I, 2. 

- tilskudd til frikommuneforsøket 1990 - se LO
KALFORVALTNING (1989-90) I, l 

- tiltak for å lette hyttebygging i- se STATSEIEN
DOMMER (1989-90) Ill, 4. 

- tiltak mot forurensningssituasjonen - se FOR
URENSNING (1992-93) Il, 5. 

- toppskatt 1992- se STATSBUDSJETTET (1991-
92) I, 36. 

- torskekvoter for fjordfiskere - se FISKERIER 
(1991 -92) Ill, 19. 

- ulovlig alkoholomsetning fra russiske turister -
se TOLL (1991-92) Ill, l. 

Finnmark distriktshøgskole, forsering av byggear
beider- se HØGSKOLER (1990-91) I, l. 

Finnmark Energiverk, lokale kraftlag og Statkraft, 
samarbeid- se ELEKTRISITET (1991-92) Ill, 2. 

Finnmark Fiskarlag, forslag til torskefiskeregule
ring 1991- se FISKERIER (1990-91) Ill, 8. 

Finnmark fylke, kommunesammenslåinger - se 
KOMMUNER (1990-91) Il, 24. 

Finnmark og Nord-Troms, levekår og framtidsut
sikter- se DISTRIKTSUTBYGGING (1989-90) 
I!, 8. 

- tiltakssone i - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1989-90) Il, 3 og IV, l. 

- endr. i skattevedtak 1990- se SKATTER (1990-
91) li, 6 

- forslag fra Anders Aune om tiltakssone- se RE
GJERINGEN OVERSENDT I 

- skattefradrag 1991- se SKATTER (1990-91) l, l 
- tiltak for styrking av næringslivet - se STATS-

BUDSJETIET (1992-93) I, 32. 
- virkemiddeltiltak innen grunnskolen - se UT

DANNING (1990-91) li, 3; (1992-93) Il, 7. 
Finnmarksforskning, Hammerfest, bev. 1993 - se 

FISKERIER (1992-93) I, 2. 
Finnmarksfradrag, endr. i skattevedtak for 1990 -

se SKATTER (1989-90) li, 5 
- fordobling av - se SKATTEFRADRAG (1989-90) 

IV, 4. 
Finnmarksmeieriet, transportkostnader ved ned

legging av meieriet i Kirkenes - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1990-91) Ill, 7. 

Finnmarkspakke, oppfylling av intensjoner i For
svarets- se FORSVAR (1990-91) Ill, 4. 

Finnmarksvidda, konsekvensanalyser ved byg
ging av reingjerder - se REINDRIFT (1990-91) 
Ill, l. 

Finnsnesfjorden, fjerning av vrak av M/S Tirranna 
-se FORURENSNING (1990-91) Ill, 15. 

Finse, bompengefinansiering av togtunnel - se 
JERNBANER (1989-90) Ill, 14. 

Finsetunnelen, fiansiering av anleggsarbeidene -
se STATSBUDSJETTET (1989-90) li, 11 

- uttalelse fra Buskerud fylkeskommune - se 
JERNBANER (1989-90) Il, 6. 

Firda Kaserne, økt militær aktivitet ved - se FOR
SVAR (1990-91) Ill, 11. 

Firmabiler, beskatning av- se SKATTER (1991-92) 
IV, l. 

Firmaloven, endr. i (statsforetak) - se STATSBE
DRIFTER (1990-91) IV, l. 

- endr. som følge av EØS-avtalen- se HANDEL 
(1992-93) IV, l. 

Fiskarbanken- se Statens Fiskarbank. 
Fiskarbankloven, endr. som følge av EØS-avtalen

se STATSBANKER (1992-93) IV, 2. 
Fiske fjerne farvann, norske trålere - se FISKERI

ER (1990-91) I, l. 
Fiskebruket Bugøynes, situasjonen for - se DI

STRIKTSUTBYGGING (1989-90) III, 2. 
Fiskebåter, kondemneringsordningen for - se FIS

KERIER (1989-90) Il, 4. 
Fiskebåtfinansiering, budsjett - se VERFfSIN

DUSTRI (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l 
og 2; (1992-93) I, 1. 

- endr. budsjett 1991 - se VERFTSINDUSTRI 
(1991-92) Il, l. 

- rentestøtte, endr. budsjett 1990- se VERFfSIN
DUSTRI (1990-91) Il, l 

- saldering 1993- se STATSBUDSJETTET (1992-
93) I, 32 . 

- støtte ved- se STATSBUDSJETTET (1990-91) Il, 
14. 

Fiskeeksportlov, ny - se FISKEOMSETNING 
(1989·90) IV, 2. 

Fiskefartøy, begrensninger for salg av- se FISKE
RIER (1990-91) Ill, 16. 

- likviditetslån for- se FISKERIER (1989-90) Ill, 
31. 

- sikring av sjødyktighet - se SIKKERHET TIL 
SJØS (1991-92) Ill, l. 

- støtte ved flytting til ny postadresse - se FISKE
RIER (1992-93) Ill, l. 

Fiskefartøyer, omsetning av konsesjonsbelagte -
se FISKERIER (1992-93) HI, 13. 

Fiskeflåten, endr. i reguleringssystemet - se FIS
KERIER (1992-93) Il, 4. 

- endring i forskrifter for ~ikviditetslån - se FIS
KERIER (1990-91) HI, 9 

- finansiering av- se FISKERIER (1992-93) I, 2. 
- fordeling av rentestøtte fra Statens Fiskarbank-

se FISKERIER (1990-91) HI, 6 
- i torskesektoren, avdragsutsettelse for likvidi

tetslån- se FISKERIER (1991-92) I, 4. 
- nedskriving av gjeld- se FISKERIER (1990-91) 

I, l 
- Redningsselskapets tillatelse til slepeoppdrag -

se FISKERIER (1990-91) III, 29 
- reduksjon i og initiativ overfor andre land - se 

FISKERIER (1989-90} Ill, 19 
- refinansiering av den nord-norske ringnotflåten 

-se FISKERIER (1990-91) Ill, 17. 
- sikkerheten i- se FISKERIER (1991-92) I, l. 
- skattlegging av likviditetstilskudd - se FISKE-

RIER (1989-90} III, 32. 
Fiskeforedlingsindustrien, oppkjøp av fisk til - se 

FISKERIER (1989-90) Il, 5. 
Fiskehus, planer om forskningsfartøy - se FISKE

RIER (1991-92) I, l. 
Fiskeindustri, organisering og rammevilkår - se 

FISKEOMSETNING (1992-93) IV, 2. 
Fiskeindustrien, eksport i stedet for foredling i 

Norge- se FISKEOMSETNING (1990-91) Il!, l 
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- nedskriving av gjeld- ·se FISKEOMSETNING 
(1990-91) I, 2 

- norsk oppkjøp av ressurser i Namibia- se FIS
KERIER (1991-92) Ill, l. 

- oppkjøp av fisk til foredling - se FISKERIER 
(1990-91) Il, 5. -

- -se FISKEOMSETNING 
- tiltak for å avhjelpe ressurssvikten- se FISKE-

RIER (1989-90) Il, 6. 

FISKEOMSETNING ................... 133 

Fiskeoppdrettere, statlig medvirkning til avvik
ling av frossenlageret av laks - se HAVBRUK 
(1991-92) Il, 2 og 3. 

- støtte til innhenting av syn på omsetningsforme
ne· se HAVBRUK (1991-92) Il, l. 

Fiskeoppdretternes Salgslag (FOS), bankenes 
krav til oppdretterne før utbetaling - se HAV
BRUK (1991-92) III, 7. 

- innfrysningsordningen og konsekvenser for 
oppdrettere i Finnmark -se HAVBRUK (1991-
92) Ill, 9. 

- krisen i oppdrettsnæringen - se HAVBRUK 
(1991-92) I, 2 og (1991-92) Il, 2. 

- råstofftilgang for Rørvik Fiskeindustri A/S - se 
HAVBRUK (1991-92) Ill, 8. 

Fiskeoppdrettsloven, endr. i- se HAVBRUK (1992-
93) IV, l. 

Fiskeoppkjøp- se FISKERIER (1990-91) Il, 5. 
Fiskeprodukter, kvalitetskampanje · se FISKE

OMSETNING (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-
93) I, 2. 

FISKERE ............................ _. 137 

Fiskeredskapsimport - se Norges Fiskeredskaps
import. 

Fiskerett, forskrifter om fremleie - se NATUR
VERN (1992-93) Ill, 5. 

Fiskerfartøyer, adgang til landinger i norske hav
ner for utenlandske - se FISKERIER (1992-93) 
IV, l. 

Fiskerfradrag, avgrensning av - se SKATTEFRA
DRAG (1989-90) IV, l. 

- midlertidig lov om - se SKATTEFRADRAG 
(1989-90) IV, 2 

- nye kriterier for- se SKATTEFRADRAG (1990-
91) IV, l. 

- utvalg til å fremme forslag om- se STATSBUD
SJETTET (1989-90) I, 4 

- økning av- se SKATTEFRADRAG (1991-92) IV, 
l. 

Fiskeriavtalen, budsjett- se FISKERIER (1989-90) 
I, 2; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l og 4; (1992-93) I, 3. 

- budsjettendringer i forb. med frikommunefor
søket - se DISTRIKTSUTBYGGING (1989-90) 
Il, 7 

- ekstraordinære tilskudd for å avhjelpe ressurs
svikten i fiskerinæringen - se FISKERIER 
(1989-90) Il, 6. 

- gjenbevilgning av ubrukt bevilgning - se 
STATSBUDSJETTET (1992-93) Il, 8. 

- konstitusjonelle antegnelser 1990 til gjennomfø
ring- se RIKSREVISJONEN (1991-92) Il, 4. 

Fiskeriavtaler mellom Norge og tidligere sovjetis
ke stater- se FISKERIER (1991-92) Ill, 20. 

Fiskeridepartementet, budsjett - se DEPARTE
MENTER (1989-90) I, 7; (1990-91) I, 5; (1991-92) I, 
5; (1992-93) I, 5. 

- konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTE
MENTER (1990-91) Il, 5; (1991-92) Il, 2; (1992-93) 
li, 6. 

- tilleggsbev. 1993 i forbindelse med EF-forhand
lingene- se EFTA/EF (1992-93) Il, 14. 

Fiskeridirektoratet, budsjett - se FISKERIER 
(1989-90) I, 2; (1990-91) l, l; (1991-92) I, l. 

- budsjett 1993 og henstilling om en redegjørelse 
om forvaltningsapparatet - se FISKERIER 
(1992-93) I, 2. 

- ulik praktisering av kontrolloppgaver - se FIS
KERIER (1992-93) Ill, 11. 

Fiskeriene, forslag om tiltak for - se REGJERIN
GEN (1989-90) Il, 7 

- tiltakspakke, forslag fra Solveig Torsvik- se RE
GJERINGEN OVERSENDT (1989-90) I. 

FISKERIER . . .. . .. .. .. .. . . .. . . . .. .. . .. 139 

Fiskeriformål, kvinnerettede tiltak, saldering 1991 
-se STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31. 

Fiskeriforskning, budsjett - se FISKERIER (1989-
90) I, 2; (1990-91) l, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, 2. 

- omorganisering av- se FISKERIER (1990-91) Il, 
4. 

Fiskeriforskning A/S, etablering- se VITENSKAP 
(1991-92) 11, 2. 

Fiskeriforskningsfartøyene, budsjett - se FISKE
RIER (1989-90) l, 2; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) l, 2. 

Fiskeriforskningsfartøy, «Dr. Fridtjof Nansen", 
bev. 1992- se UTVIKLINGSHJELP (1991-92) I, 
2 og (1991-92) Il, 6; (1992-93) I, l. 

- bev. til reparasjoner på «Dr. Fridtjof Nansen» -
se UTVIKLINGSHJELP (1989-90) Il, 11 . 

Fiskerigrenseloven, endr. i - se FISKERIER (1992-
93) IV, l og 4 . 

Fiskerigrensen i Skagerrak, overenskomst med 
Danmark og Sverige om - se TRAKTATER 
(1989-90) Ill, l. 

Fiskerihavneanlegg, budsjett - se HAVNEVESEN 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

Fiskerihavneplan, fremlegging av - se HAVNEVE
SEN (1991-92) Ill, l. 

Fiskerihavnepolitikken, melding om - se FISKE
RIER (1992-93) Il, 7. 

Fiskerihøgskolen, forskningssamarbeid med Uni
versitetet i Tromsø og Havforskningsinstituttet, 
Bergen- se FISKERIER (1989-90) I, 2. 

Fiskerikrisen, fraflytting som virkemiddel - se 
FISKERIER (1989-90) III, 13 

- rente- og avdragsutsettelse for båt og bruk - se 
FISKERIER (1989-90) Ill, 16 

- sivil ulydighet i forbindelse med - se FISKERI
ER (1989-90) Ill, 12 

- åpent brev om sosialmedisinske følger av - se 
FISKERIER (1989-90) Il, 3. 

Fiskerimesse, etablering av Nor-Fishing som stif
telse- se FISKERIER (1991-92) Il, 2. 

Fiskerinæringen i Finnmark, saldering 1992 - se 
STATSBUDSJETTET (1991-92) I, 36. 

- støttetiltak - se FISKERIER (1989-90) Il, 11; 
(1991-92) Il, 4. 

- tiltak for å avhjelpe ressurssvikten - se FISKE
RIER (1989-90) Il, 6. 

Fiskeri og Havbruksinstituttet, Tromsø, budsjett 
1991- se FISKERIER (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, 2. 

Fiske.riopplæring for fiskebåtførere -se VIDERE
GAENDE SKOLER (1989-90) II, 4. 

Fiskerioppsyn, budsjett- se FISKERIER (1989-90) 
I, 2, (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, 2. 

Fiskeripolitikken, forslag om omorganisering - se 
FISKERIER (1990-91) Il, 7. 

Fiskeriregulering, fastsetting tidlig i desember- se 
FISKERIER (1991-92) Ill, 6. 
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- Finnmark Fiskarlags forslag - se FISKERIER 
(1990-91) Ill, 8 

- fordeling mellom kystfiske og trål- se FISKERI
ER (1991-92) Ill, 17 og 18. 

- for norske fiskere , mens utenlandske trålere fis
ker i Barentshavet- se FISKERIER (1989-90) Ill, 
17 

- kvoter for fjordfiskere i Finnmark- se FISKERI
ER (1991-92) Ill, 19. 

- loddekvoten- se FISKERIER (1990-91) Ill, 12 og 
18 

- negative utslag for torskefiskeriene- se FISKE
RIER (1990-91) Ill, 11 

- Nord-Norges tap av kvoterettigheter- se FISKE
RIER (1991-92) Ill, 16 . 

- og problemene for kystfiskerne - se FISKERI
ER (1989-90) III, 14. 

- -se FISKERIER- av fritidsfiske- se FISKERI
ER (1989-90) III, 18 og NATURVERN (1989-90) 
III, 15 

- tiltak for å sikre blåkveite bestanden- se FISKE
RIER (1991-92) Ill, 3. 

- torskekvote til bifangstfiske - se FISKERIER 
(1991-92) III, 5 og 26. 

- torskekvoten - se FISKERIER (1990-91) III, 5, 
19, 25 og 27 ; (1991-92) Ill, 4. 

Fiskerisonen mellom Jan Mayen og Grønland, 
tvist mellom Danmark og Norge om- se GREN
SESPØRSMÅL (1989-90) Il, l. 

Fiskeristøtten innen EØS-forhandlingene- se EF
TA/EF (1990-91) Ill, 9. 

Fiskerpensjonsloven, endr. i- se TRYGDER (1990-
91) IV, 2 og 5. 

Fiskeslakterier, forkrifter for bygging og drift - se 
VETERINÆRVESEN (1990-91) Ill, 3. 

Fiskesykdom furunkolose, forskning på - se FIS
KERIER (1989-90) Ill, 21. 

Fiskesykdommer, forvaltningsansvaret- se HAV
BRUK (1990-91) Il, l 

- tiltak mot- se VETERINÆRVESEN (1990-91) I, 
l og III, l ; (1991-92) I, l. 

Fiskesykdom, midlertidig lov om tiltak mot - se 
VETERINÆRVESEN (1989-90) IV, 2. · 

Fiskeværsmuseum, Å i Lofoten, bev. 1990 - se 
KULTURVERN (1989-90) I, 2. 

Fjaler, United World College, planleggingsmidler
se PRIVATSKOLER (1990-91) I, l; (1991-92) I , l. 

Fjelloven, endr. i- se LANDBRUK (1991-92) IV, 2 
og NATURVERN (1991-92) IV, 3. 

Fjellpipe-ledningen, trasevalg fra Kårstø i Roga
land via Østlandet til Kornsjø- se OLJEOMSET
NING (1989-90) III, 12. 

Fjellværøy, fastlandssamband - se VEGVESEN 
(1989-90) II, 13. 

Fjernadopsjon av utvist asylsøkerfamilie ved bruk 
av statsmidler - se INNVANDRERE (1989-90) 
III, 22 . 

Fjernavhør, forsøksordning - se DOMSTOLER 
(1989-90) IV, 3. 

Fjernsyn over landegrensene, ratifikasjon av kon
vensjon- se KRINGKASTING (1992-93) Il, 6. 

Fjernsynsfilm, fond for - se KRINGKASTING 
(1991 -92) II, 2. 

Fjernsynslisens 1990 - se NORSK RIKSKRING
KASTING (1989-90) I, 2; (1990-91) I , l; (1991-92) 
I, l ; (1992-93) I, l. 

- 1991- se STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31. 
Fjernsynsovervåkning- se PERSONVERN (1990-

91) IV, l. 
- lovregulering av - se PERSONVERN (1992-93) 

IV, 2. 
Fjernsynsreklame, Forbrukerombudet tilsyn med 

-se KRINGKASTING (1990-91) IV, 2. 
- samordning av tilsynet med annen reklame - se 

KRINGKASTING (1989-90) III, 6. 
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Fjernundervisning, budsjett - se VOKSENOPP
LÆRING (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, 
l; (1992-93) I , l. 

- i Norgesnettet- se HØGRE UTDANNING (1991-
92) I, l. 

- ny tilskuddsordning - se VOKSENOPPLÆ
RING (1991-92) IV, 2. 

Fjernvarmeanlegg, konsesjon for - se ELEKTRI
SITET (1989-90) IV, 2. 

Fjordane HV-distrikt 10 og Hordaland HV-di
strikt 09, grensejustering mellom - se FOR
SVAR (1989-90) Ill, 24. 

Fjærfeoppdrett, importbegrensning på hønekyl
linger- se HUSDYRBRUK (1992-93) Ill, l. 

Fjærlandsveien, bompengefinansiering - se VEG
VESEN (1990-91) Il, l. 

Fjørfeslakter i Troms - se VETERINÆRVESEN 
(1989-90) Ill, 2. 

Flaaten, Sveinung 0., juridisk betenkning vedr. of
fentlig tjenestepensjon/folketrygd - se TRYG
DER (1991-92) Il, 8. 

Flaaten-utvalget, utredning av samordning av en
kepensjon fra Statens Pensjonskasse og folke
trygden - se TRYGDER (1989-90) IV, 3. 

- utredning om praktisering av samordningsloven 
- se TRYGDER (1990-91) Il, 2. 

Flaskeemballasje i plast som returflasker - se 
MILJØVERN (1989-90) Ill, 16. 

FLAX-lotteri, frivillige organisasjoners konkur
ranse med -se LOTTERI OG SPILL (1990-91) 
III, 2. 

Flekkefjord, overføring av !ensmannsstilling på 
Sira til - se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1990-91) Ill, 4 

- -Sira, opprusting av veg- se VEGVESEN (1989-
90) III, 19. 

- tunnelalternativ for E18 -se VEGVESEN (1990-
91) III, 16. 

Flekkefjordbanen, opprusting av - se JERNBA
NER (1989-90) III, 13. 

Flekkefjord sosialkontor, lån til dekning av narko
tikagjeld- se SOSIALVESEN (1992-93) III, l. 

Flesland flystasjon, omorganisering til kadresta
sjon- se FORSVAR (1991-92) Il, 4. 

Fliflet, Arne, høyesterettsadvokat - se STORTIN
GETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNIN
GEN (1989-90) Il, 2. 

Flis- og tømmertransport over fra bane til veg - se 
SAMFERDSEL (1989-90) Ill, 4. 

Float-tiden, endr. i reglene om forfallstid ved inn
betaling av skatt- se SKATTEADMINISTRA
SJON (1989-90) IV, l. 

Floghavre, spredning gjennom ridehester - se 
LANDBRUK (1990-91) Ill, 16. 

Floghavreloven, endr. i -se LANDBRUK (1992-93) 
IV, 2. 

Florø, nedlegging av meierianlegg . se LAND
BRUK (1990-91) III, 11. 

Flygerskole, avvikling av statlig sivil - se LUFT
FART (1990-91) Il, 4. 

Flykontroll på Østlandet, forsinket modernisering 
ved Televerkets brudd på GATT-regelverket - se 
LUFTFART (1989-90) Ill, 11. 

Flyktningbedrift i kommunal regi i Rakkestad · se 
INNVANDRERE (1990-91) Ill, 14. 

Flyktninger - se INNVANDRE RE 
- forslag om økt antall kvote-- se INNVANDRE

RE (1991-92) Il, 2. 
- fra Sovjetunionen, mottak av jødiske- se INN

VANDRERE (1990-91) Ill, 4. 
- hjemsendelse av eritreiske- se UTENRIKSSA

KER (1991-92) Ill, 26. 
- refusjon til kommuner for utgifter til hjelp - se 

SOSIALVESEN (1989-90) I, l. 
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Flyktninghjelp til Golf-området - se UTENRIKS
SAKER (1990-91) Il, 10 

- til kurderne - se UTENRIKSSAKER (1990-91) 
Il, 11 

- tilleggsbev. 1992 Afghanistan- se UTENRIKS
SAKER (1992-93) Il, l. 

- utenlands, budsjett - se UTENRIKSSAKER 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- utenlands, endr. budsjett - se UTENRIKSSA
KER (1989-90) Il, l; (1989-90) Il, 8; (1991-92) Il, 4. 

Flyktningmottak i Norge, finansiering via u
hjelpsbudsjettet- se INNVANDRERE (1989-90) 
Il, 6. 

- opphold i 2 og 1/2 år- se INNVANDRERE (1992-
93) Ill, 6. 

Flyktningpolitikk, stortingsmelding om norsk - se 
INNVANDRERE (1992-93) Il, 5. 

- utenriksredegjørelse - se UTENRIKSSAKER 
(1992-93) Il, 2. 

Flyktningproblemer, utenriksredegjørelse - se 
UTENRIKSSAKER (1990-91) Il, 9; (1991-92) Il, 
5. 

Flymuseum, Bodø, juridisk vurdering av eien
domsretten til fly- se FORSVAR (1992-93) I, l. 

- faglig vurdering av flytting til Bodø - se FOR
SVAR (1992-93) Ill, 2. 

- flytting til Bodø før eierspørsmål er avklart - se 
FORSVAR (1992-93) Ill, l. 

- i Norge, etablering på Gardermoen, uttalelse fra 
Akershus fylkeskommune- se FORSVARSMA
TERIELL (1989-90) II, l. 

- lokalisering til Bodø- se FORSVAR (1990-91) I, 
l; (1991-92) Il, 6. 

- støybegrensning ved nyetableringer - se FOR
SVAR (1992-93) III, 12. 

- ved Norsk Luftfartssenter Bodø, museumssta
tus- se FORSVAR (1992-93) Ill, 11. 

Flynavigasjonsutstyr, fullmakt til tinging av - se 
LUFTFART (1989-90) Il, 5. 

Flyplassanlegg, endr. budsjett 1989 - se LUFT
FART (1989-90) II, l. 

Flyplasser, o·Jerføring av midler 1992 til ikke- stat
lige- se LUFTFART (1992-93) II, 5. 

- tilskudd 1993 til ikke-statlige - se LUFTFART 
(1992-93) I, l. 

Flyreiser, reduksjon i distriktskostnader- se SAM
FERDSEL (1989-90) HI, 10. 

Flyruter, endr. budsjett 1991 - se LUFTFART 
(1991-92) Il, l. 

- forringelse av SAS's tilbud i Nord-Norge - se 
LUFTFART (1989-90) III, 12 

- i Finnmark, forsinket postforsendelse etter en
dring i- se LUFTFART (1989-90) III, 14 

- i Nord-Norge, reduksjon av - se LUFTFART 
(1991-92) Ill, l. 

- innenlands, tilskudd - se LUFTFART (1989-90) I, 
2; (1990-91) I, 2. 

- innenlands, tilskudd til drift på Fagernes Luft
havn- se SAMFERDSEL (1989-90) I, l. 

- mellom nordiske hovedsteder for norske flysel
skaper- se LUFTFART (1991-92) III, 11. 

- samordning av militære og sivile - se LUIT
FART (1991-92) Il, 3 og III, 3; FORSVAR (1992-
93) I, l. 

Flystøy, tiltak mot- se LUFTFART (1989-90) Ill, 3; 
(1992-93) Ill, 10. 

Flystøyavgift- se STATSBUDSJETTET (1989-90) I, 
36. 

- saldering 1990 -se STATSBUDSJETTET (1989-
90) I, 26. 

Flyttegodtgjørelse til lærere som flytter nord for 
Bodø- se LÆRERE (1990-91) Il, 3; (1992-93) II, 2. 

Flyttetilskudd til folk fra Syltefjord - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1989-90) III, 10. 

Flytåm på Rygge, bygging av nytt -se LUFTFART 
(1990-91) III, 24. 

Flyulykken i Skagerrak, ekstrabev. 1989 til Hava
rikommisjonen- se LUFrFART (1989-90) Il, l 

- endret budsjett 1989 - se LUFTFART (1989-90) 
II, 2 og I, 4. 

Flø, Bergljot, pensjon fra statskassen - se STA
TENS PERSONALPOLITIKK (1992-93) Il, 4. 

FMS-kontrakter (Foreign Military Sales), konstitu
sjonelle antegnelser 1988 til kjøp av forsvarsma
teriell fra USA - se RIKSREVISJONEN (1989-
90) Il, 6. 

FN ..................................... 149 

FN-operasjoner, norsk deltakelse i fredsskapende 
- se FN-STYRKER (1992-93) Il, l og UTEN
RIKSSAKER (1992-93) Il, 2. 

FN -personell i det tidligere Jugoslavia, skattefri 
ulempegodtgjøring- se SKATTER (1991-92) IV, 
10. 

- i Somalia, skattefri ulempegodtgjøring - se 
SKATTER (1992-93) IV, 8. 

FN-sambandet, budsjett 1990- se FN (1989-90) l, l. 
FNs barnekonvensjon, avslag på asylsøknad i for

hold til -se INNVANDRERE (1990-91) Ill, 9. 
- og betingelser for familiegjenforening i Norge

se INNVANDRERE (1989-90) Ill, 21. 
FNs kulturtiår, styrking av norsk kultur og inter

nasjonalt samarbeid i sammenheng med - se 
KULTUR (1989-90) Ill, 5. 

FNs miljøprogram- se MILJØVERN (1991-92) Il, 
4. 

FNs skipsfartsorganisasjon (IMO), engasjement i 
Scandinavian Star-ulykken- se SJØFART (1992-
93) Il, 2. 

- sjøsikkerhetsarbeid - se SJØFART (1992-93) Il, 
3. 

FN-STYRKER ......................... 153 

Fokus Bank A/S, valg til representantskapet - se 
BANKER (1989-90) Il, 7. 

Foldøy, Arne, flytting fra Nærlandsheimen tl Fin
nøy- se FUNKSJONSHEMMEDE (1992-93) Ill, 
7. 

Folgefonntunnelen, riksveganlegg og bompengefi
nansiering- se VEGVESEN (1991-92) II, 9. 

Folk i form til OL (FIFOL), bev. 1991- se IDRETT 
(1990-91) I, l. 

Folkeavstemning, forslag om grunnlovsfestet 
hjemmel -se GRUNNLOVEN. 

- forslag om innføring i kommunalforvaltningen -
se KOMMUNER (1991-92) II, 11. 

- før EF-søknad, forslag om - se EFTA/EF (1992-
93) Il, 6 . 

- om avtale som etter Grunnloven fordrer 3/4 fler
tall i Stortinget- se STATSFORFATNING (1990-
91} Ill, l. 

- om EØS-avtalen, forslag om rådgivende- se EF
TA/EF (1991-92) Il, l. 

Folkebanker, forslag om etablering av - se BAN
KER (1991-92) I, 4; (1992-93) I,. 

FOLKEHELSE ............ . ... ... ...... 155 

Folkehøgskoler, budsjett - se VOKSENOPPLÆ
RING (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l og 
2; (1992-93) I, l. 
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- enclr. budsjett 1991- se VOKSENOPPLÆRING 
(1991-92) Il, 2. 

Folkemusikk, studiet ved Norsk senter for folke
kultur i Rauland, bev. 1991- se HØGSKOLER 
(1990-91) l, l 

- tilskudd 1992- se KUNST (1991-92) l, 2, (1992-93) 
I, 2. 

- tilskuddsøkning 1991- se KUNST (1990-91) I, 2. 
Folkeregisteret, medlemsregister for statskirken

se DEN NORSKE KIRKE (1992-93) Ill, l. 
Folkeregisterloven, bostedsbegrepet - se SKAT

TER (1992-93) IV, 4. 
- endr. i- se STATSADMINISTRASJON (1990-91) 

IV, l; (1991-92) IV, l, (1992-93) IV, l. 
- regler om bosted for pendlere - se STATSFOR

VALTNING (1990-91) Ill, 8. 
- Sentralkontoret for, overflytting fra Statistisk 

Sentralbyrå til skattedirektoratet - se SKATTE
ADMINISTRASJON (1990-91) I, l. 

Folkeregistre, omstilling i skatteetaten- se SKAT
TEADMINISTRASJON (1990-91) Il, 4. 

Folketall, økning i Oslo og Akershus - se FYLKER 
(1989-90) Ill, l. 

Folketeaterbygningen, arbeiderpartirepresentan
ters habilitet i Oslo bystyre - se POLITISKE 
PARTIER (1990-91) Ill, 3 

- Oslo, arbeiderbevegelsens leie av- se POLITIS
KE PARTIER (1990-91) Ill, l. 

FOLKETRYGD ....... . ................ 157 

Folketrygdavgift av arbeidsgivertilskudd ved 
statssykehusene - se HELSEVESEN (1992-93) 
Il, 5. 

Folketrygdbevis, forslag fra Inger-Marie Ytterhom 
om utdeling med skattekortet- se REGJERIN
GEN OVERSENDT (1992-93) I. 

- forslag om innføring av et - se FOLKETRYGD 
(1992-93) Il, 6. 

Folketrygdfondet, adgang til plassering av fonds
midler i aksjer- se FOLKETRYGD (1990-91) Il, 
15 

- nye regler om administrasjon og forvaltning - se 
STATSBUDSJETTET (1991-92) 11, 11. 

- regler om administrasjon av- se FOLKETRYGD 
(1989-90) Il, 7. 

- spørsmålet om plassering av midler i børsnoter
te aksjer- se FOLKETRYGD (1990-91) I, 6. 

Folketrygdloven, endr. forøvrig - se FOLKE
TRYGD (1992-93) IV. 

- endr. i- se FAMILIE (1991-92) IV, 2; (1992-93) IV, 
l• 

- e~dr. i- se SKATTEADMINISTRASJON (1992-
93) IV, l; 

- endr. i -se SKATTER (1989-90) IV, 3; (1991- 92) 
IV, 3, 7 og 10; (1992-93) IV, 2; 

- endr. i- se SOSIALVESEN (1991-92) IV, l. 
- endr. i- se TRYGDER (1991-92) IV, 3 og 5; (1992-

93) IV, 3 og 7; 
- endr. i (skattereformen)- se SKATTER (1990-91) 

IV,6. 
- endr. vedr. omsorgsarbeid- se TRYGDER (1989-

90) IV, 2. 
- redusert trygdeavgift på personinntekt i næring 

over 12G- se SKATTER (1991-92) IV, 4. 
Folketrygdtilskudd, avvikling av kommunenes -

se LOKALFORVALTNING (1989-90) 11, 4. 
Folldal, gjenvinningsanlegg for bildekk - se MIL

JØVERN (1992-93) Ill, l. 
- gjenvinningsanlegg for bildekk ved Defab A/S -

se MIWØVERN (1991-92) Ill, 29. 
Fond for demokrati, utvikling og nasjonal selv

stendighet- se UTVIKLINGSHJELP (1989-90) 
I, l. 

Fond for internasjonale gjeldsoperasjoner, bev. -
se UTVIKLINGSHJELP (1990-91) I, 2; (1991-92) 
I, 2. 

Fondet for markeds- og distribusjonsforskning 
(FMD), budsjett 1990- se FORBRUKERSAKER 
(1989-90) I, l. 

Fondet til fremme av Bransjeforskning, sammen
slåing med NTNF - se VITENSKAP (1989-90) Il, 
4. 

Fondsavsetninger, budsjett - se BEDRIFTSBE
SKATNING (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) 
I, 2. 

Fondsavsetningsloven, opphevelse av - se BE
DRIFTSBESKATNING (1990-91) IV, l. 

Fondslover, tilpasning av diskrimineringsforbud i 
EØS- se KUNST (1992-93) IV, l. 

Fonogrammer, forbud mot parallellimport - se 
KUNST (1991-92) Ill, 6. 

- og videogrammer, forbud mot parallellimport -
se KULTUR (1992-93) IV, 2. 

- prøveordning med innkjøp av kvalitets- - se 
KUNST (1989-90) I, 2. 

Forbruker- og administrasjonsdepartementet, 
budsjett 1990- se DEPARTEMENTER (1989-90) 
I, l 

- konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTE
MENTER (1989-90) Il, 7; (1990-91) Il, 5. 

Forbrukerentrepriseutvalget, utredning om retts
vern ved kjøp av fast eiendom -se FORBRU
KERSAKER (1989-90) Ill, 2. 

Forbrukerkontorer, stillinger til økonomiske råd
givningskontor - se FORBRUKERSAKER 
(1991-92) Ill, 12. 

Forbrukerkreditt, EF-direktiv om - se EFTA/EF 
(1992-93) IV, 18. 

Forbrukerombudet, budsjett - se FORBRUKER
SAKER (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

- endr. i markedsføringsloven- se FORBRUKER
SAKER (1990-91) IV, 2. 

- tilpassing i markedsføringsloven til ny kringkas
tingslov- se FORBRUKERSAKER (1992-93) IV, 
2. 

Forbrukerrådet, budsjett og gebyr på behandling 
av klagesaker - se FORBRUKERSAKER (1989-
90) I, l; (1990-91) I, l. 

- budsjett - se FORBRUKERSAKER (1991-92) I, 
l; (1992-93) l, l. 

- konstitusjonelle antegnelser 1990 gebyrinntekt
sanslag- se RIKSREVISJONEN (1991-92) Il, 4. 

- utvidelse av gjeldsrådgivertilbudet - se FOR
BRUKERSAKER (1991-92) Ill, 7. 

FORBRUKERSAKER ................. 168 

Forbrukersubsidier 1993, avvikling av generelle -
se PRISER (1992-93) I, 2. 

- budsjett- se PRISER (1989-90) l, 2; (1990-91) l, 2; 
(1991-92) I, 2. 

- momskompensasjon - se STATSBUDSJETTET 
(1992-93) I, 32. 

Forbrukertjenester, endr. i produktkontrolloven
se FORBRUKERSAKER (1992-93) IV, 5. 

Forbrukertvistloven, endr. i- se FORBRUKERSA
KER (1990-91) IV, l. 

Forbrukertvistutvalget og postforkynnelse - se 
RETTSVESEN (1992-93) IV, 8. 

Forbruksforskning, budsjett - se FORBRUKER
SAKER (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- saldering 1990 -se STATSBUDSJETTET (1989-
90) I, 26. 

- Statens institutt for (SIFO), budsjett 1993 - se 
FORBRUKERSAKER (1992-93) I, l. 
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Forbyggingstiltak, gjeninnføring av distriktsandel 
-se VANNKRAFT (1989-90) l, l. 

Fordelingspolitikk, interpellasjonsdebatt om leve
kårsutviklingen- se FINANSER (1991-92) Il, 3. 

- som middel i samfunnsutviklingen - se FI
NANSER (1991-92) Il, 4. 

- utviklingen under Brundtland- regjeringen og 
Syse-regjeringen - se FINANSER (1989-90) Ill, 
l. 

Forebyggende hjelpetiltak innen sosialomsorgslo
ven- se SOSIALVESEN (1990-91) Ill, 5. 

Foreldelsesfrist for incestsaker - se STRAFFE
LOVGIVNING (1990-91) Ill, 2. 

Foreldre, barnas situasjon under arbeidsledighet
se FAMILIE (1992-93) Il, 4. 

- samværsrett med barn ved samlivsbrudd - se 
FAMILIE (1991-92) Il, 4. 

- tvungen mekling før barnefordelingssak- se FA
MILIE (1991-92) IV, 3. 

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til barne
pass- se SKATTEFRADRAG (1989-90) IV, l 

- for utgifter til barnehage for eninntektsfamilier
se SKATTEFRADRAG (1990-91) Ill, 2 

- omredigering av regler- se SKATTER (1990-91) 
IV,5. 

- ved barnepass der den eine av ektefellane er 
ufør- se SKATTEFRADRAG (1989-90) III, 4. 

- ved uførhet og inntekt fra felles bedrift - se 
SKATTEFRADRAG (1989-90) IV, 6. 

Foreldreinnflytelse, forslag om styrket - se 
GRUNNSKOLE (1992-93) I, l. 

Foreldrepermisjon- se FAMILIE (1992-93) I, l. 
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) - se 

GRUNNSKOLE (1991-92) Ill, 4. 
- forholdet til departementet- se DEPARTEMEN

TER (1992-93) I, 13. 
Forenede Forsikring, reduksjon i eierinteresser -

se FORSIKRING (1990-91) Il!, l. 
Forenede i Trondheim, Sør-Trøndelag fylkeskom

mune sender uttalelse om oppkjøp av - se FOR
SIKRING (1991-92) Il, l. 

Foreningen for voldsofre, offentlig støtte til - se 
SOSIALVESEN (1989-90) Ill, 3. 

Foreningen Norden, prosjektet Norske kulturda
ger i København, bev. 1990- se NORDISK SAM
ARBEID (1989-90) I, 2. 

Foreningsarbeid, forslag om skattefrihet for - se 
PERSONBESKATNING (1989-90) IV, 3. 

Foretaksavgift 1990 - se PERSONVERN (1989-90) 
I, l. 

Foretaksetablering av utlendinger, regler for- se 
INDUSTRI (1991-92) 111, 6. 

Foretaksregisteret i Brønnøysund, budsjett - se 
RETTSVESEN (1989-90) l, l; (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l. 

Foretaksregisterloven, endr. i (statsforetak) - se 
STATSBEDRIFTER (1990-91) IV, l. 

- endr. i- se AKSJER (1991-92) IV, l og RE'ITS
VESEN (1991-92) IV, 2. 

- endr. som følge av EØS-avtalen- se RETTSVE
SEN (1992-93) IV, 4. 

Foretaksregister, Brønnøysund, konkurskarante
neregister ved - se RETTSVESEN (1989-90) IV, 
l. 

Foretaksstraff, nytt kapittel i straffeloven - se 
STRAFFELOVGIVNING (1990-91) IV, 4. 

Forhåndslagring for allierte styrker - se N A'IO (MI
LITÆRTEKNISKE SPM) (1989-90) I, l 

- i Nord-Norge og utviklingen i Øst- Europa -se 
FORSVARSMATERIELL (1989-90) Ill, 3. 

- i Norge- se NATO (MILITÆRTEKNISKE SPM) 
(1991-92) I, l. 

Forkynnelse, rutinene ved - se DOMSTOLER 
(1989-90) IV, 3. 

Forliksråd, div. endr.- se RE'ITSVESEN (1989-90) 
IV, 6. 

- utvidet kompetanse- se DOMSTOLER (1992-93) 
IV, 4. 

Forlis, ansvar for søk etter bortkomne - se FISKE
RIER (1992-93) Ill, 15. 

- støtte til leteaksjoner etter omkomne - se RED
NINGSTJENESTE (1992-93) Ill, 2. 

Formaldehyd, merking og maksimalgrenser for 
bruk i tekstiler- se MILJØVERN (1991-92) Ill, 3. 

Formannskapene, tilsynsplikten i forbindelse med 
skandaler i Oslo- se KOMMUNER (1989-90) Ill, 
5. 

Formuesbeskatning for boligselskap, endr. i - se 
SKATTER (1991-92) IV, 7. 

Formuesskatt 1989- se SKATTER (1989-90) I, 2; I, 
l; (1990-91) I, 2; I, l; (1991-92) I, 2 og 4; l, l og 3; 
(1992-93) I, l. 

- ev. fritak for næringsformue - se STATSBUD
SJETTET (1992-93) I, 35. 

- for boligselskaper, endr. i reglene- se SKATTER 
(1990-91) IV, 4. 

- henstilling om fradrag for arbeidende kapital -
se STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 2. 

- retningslinjer for- se SKATTER (1991-92) Il, l. 
Fornebu flyplass, erstatningsareal for Satellitt C og 

bortfeste av eiendom- se LUFTFART (1990-91) 
Il, l 

- forslag om delt løsning mellom Gardermoen og
se LUFTFART (1992-93) Il, 2. 

- interimstiltak - se STATSBUDSJETTET (1990-
91) Il, 14 

- midlertidig utbygging- se LUFTFART (1990-91) 
l, 2; (1991-92) l, l. 

- Oslo lufthavn, bev. 1992 -se LUFTFART (1992-
93) Il, 5. 

- støyforebyggende tiltak -se LUFTFART (1992-
93) III, 10. 

- tilleggsbev. 1989 til strakstiltak - se LUFTFART 
(1989-90) Il, l 

- tiltak mot flystøy- se LUFTFART (1989-90) III, 
3; (1990-91) Ill, 5. 

Fornminner, endring i lov i forbindelse med utgif
ter ved vegutbygging - se KULTURVERN ( 1990-
91) III, l. 

- fjerning av begrepet fra kulturminneloven- se 
KULTURVERN (1991-92) IV, l. 

Fornøyelsesparker, lov om godkjenning og drift av 
innretninger til bruk i- se BYGNINGSVESEN 
(1990-91) IV, l. 

Forpaktingsloven, endr. i- se LANDBRUK (1992-
93) IV, 2. 

Forretningsbankenes sikringsfond, ettergivelse 
av renter på støttelån fra Statens banksikrings
fond- se STATSBUDSJETTET (1991-92) I, 36. 

- tvil om garantier for innskudd i Norion Bank- se 
BANKER (1989-90) III, l. 

Forretningsbanker, landsdekkende servicenett -
se BANKER (1992-93) Ill, 2. 

- og bankkrisen, redegjørelse og debatt- se BAN
KER (1991-92) Il, l. 

- representantskapsvalg - se BANKER (l989-90) 
Il, l. 

Forretningsbankloven, endr. i- se BANKER (1989-
90) IV, l; (1990-91) IV, l; (1991-92) IV, 2 og 3; 
(1992-93) IV, 2. 

- endr. som følge av EØS-avtalen - se BANKER 
(1992-93) IV, l. 

- opphevelse av paragraf- se BANKER (1991-92) 
IV, l. 

Forretningsbygg, avskrivningssats se BE-
DRIFTSBESKATNING (1991-92) IV, 3. 

Forretningsverdi (goodwill), avskrivning av - se 
AKSJER (1991-92) IV, 2. 
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Forsikringsavtaleloven, endr. i forbindelse med ny 
ekteskapslov- se FAMILIE (1990-91) IV, 4. 

- en<lr. som følge av EØS-avtalen - se FORSIK
RING (1992-93) IV, l. 

Forsikringsordninger for elever i videregående 
skole, forbedring av- se FORSIKRING (1989-90) 
Ill, 3. 

Forsikringsselskaper, gjensidige, omdanning til 
aksjeselskaper - se BANKER (1989-90) Il, 6; 
FORSIKRING (1989-90) Il, l. 

- omdannelser til aksjeselskaper - se FORSIK
RING (1989-90) IV, l 

- restriktiv adgang til fusjoner - se BANKER 
(1989-90) li, 6; FORSIKRING (1989-90) Il, l. 

Forskerstillinger, tilknytning til høgskolesystemet 
-se VITENSKAP (1990-91) Ill, 5. 

Forsknings- og utviklingsnettet i Norge (FUNN), 
evalueringsrapport - se VITENSKAP (1990-91) 
Ill, 4. 

Forskningsdata, konflikt om rettigheter til - se VI
TENSKAP (1990-91) Ill, 2. 

Forskningsfartøy, budsjett- se FISKERIER (1989-
90) l , 2; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, 2 
og3. 

- Høyskolesenteret i Nordland, behov for nytt - se 
HØGSKOLER (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- i arktiske havområder - se UNIVERSITET 
(1989-90) I, l 

- søknad fra Universitetet i Tromsø om nytt fartøy 
-se FISKERIER (1989-90) Ill, 11 og 15. 

Forskningsformål, budsjett - se VITENSKAP 
(1990-91) I, 3; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

Forskningsinstitutter, budsjett - se INDUSTRI 
(1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-
93) I, 2. 

- fristilling av NLVFs -se LANDBRUK (1990-91) 
Il, 28 . 

Forskningsmeldingen - se VITENSKAP (1992-93) 
Il, 3. 

Forskningsparken, Oslo Universitet- se UNIVER
SITET (1990-91) I, 2. 

Forskningsråd, budsjett 1990 - se VITENSKAP 
(1989-90) I, 2. 

- endr. i strukturen- se VITENSKAP (1991-92) li, 
7. 

Forskningssamarbeid med u-land - se UTVIK
LINGSHJELP (1992-93) I, l. 

Forskningsstasjoner i landbruket, budsjett - se 
LANDBRUK (1989-90) I, 1: (1990-91) I, l; (1991 -
92) I, l; (1992-93) I, l. 

Forskotteringsloven, endr. i - se FAMILIE (1991-
92) IV, 2. 

- klargjøring av lovbestemmelser - se FAMILIE 
(1989-90) IV, l. 

Forskrifter for kjøp av varer og tjenester til staten, 
tilpassing til GATT-avtale - se TRAKTATER 
(1989-90) Il, 6 

- til samferdselsloven vedr. anbud i rutetranspor
ten- se SAMFERDSEL (1992-93) Ill, 4. 

- til utlendingsloven, forslag om å legge dem frem 
for Stortinget- se INNVANDRERE (1989-90) li, 
4. 

Forslag - se STORTINGETS FORRETNINGSOR
DEN , Forslag. 

Forslag (private) sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT ; 

Forslag oversendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT 

Forstadsbaner, ny jernbanelov - se JERNBANER 
(1992-93) IV, l. 

FORSVAR ..... . ... . .................. . . 176 

Forsvarets arkiver, budsjett 1992 - se FORSVAR 
(1991-92) I, l. 

Forsvarets bygningstjeneste, konstitusjonelle an
tegnelser 1989 til utbyggingskostnader for kys
tartilleri - se RIKSREVISJONEN (1990-91) Il, 
10. 

Forsvarets Distriktsmusikkorps Vestlandet, Hor
daland fylkeskommune sender uttalelse - se 
FORSVAR (1991-92) Il, l. 

Forsvarets etterretningstjeneste - se Etterret
ningstjenesten. 

Forsvarets fellesskoler, budsjett - se FORSVAR 
(1991-92) l, l; (1992-93) I, l. 

Forsvarets Finnmarkspakke, oppfylling av inten
sjoner i- se FORSVAR (1990-91) III, 4. 

Forsvarets forskningsinstitutt, budsjett - se FOR
SVAR (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- inntekter for oppdragsforskning - se FORSVAR 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l. 

Forsvarets Forum, klage over ansettelse av redak
tør - se KLAGER TIL STORTINGET (1991-92) 
Il, l . 

Forsvarets innkjøpsvirksomhet, vedtak om stor
tingsmelding -se RIKSREVISJONEN (1991-92) 
Il, 4. 

Forsvarets karttjeneste, budsjett - se FORSVAR 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l ; (1992-93) I, l. 

Forsvarets legetjeneste, konstitusjonelle anteg
nelser 1989- se RIKSREVISJONEN (1990-91) Il, 
10. 

Forsvarets musikk, brev fra Vest Agder fylkesting
se FORSVAR (1989-90) Il, 4. 

- budsjett 1991- se FORSVAR (1990-91) I, l; (1991-
92) I, l; (1992-93) I , l. 

Forsvarets offisersmesser, salg av alkohol - se 
FORSVAR (1991-92) III, 3. 

Forsvarets ombudsmannsnemnd, budsjett - se 
FORSVAR (1989-90) I, l (1990-91) I, l; (1991-92) I, 
l; (1992-93) I, l. 

- innberetning 1989 - se FORSVAR (1989-90) Il, 5 
- valg av medlemmer- se FORSVAR (1989-90) Il, 

2. 
- virksomheten - se FORSVAR (1990-91) Il, 6; 

(1991-92) II, 7; (1992-93) II, 9. 
Forsvarets overkommando, bruk av Marinens re

kruttskole for lærere fra Estland- se FORSVAR 
(1991-92) Ill, l. 

- budsjett- se FORSVAR (1989-90) I, l; (1990-91) I, 
l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- Etteretningsstaben, behov for videreføring av 
bygging av kontorbygg - se FORSVARSMATE
RIELL (1992-93) Il, 4. 

- revidert kostnadsoverslag for ny vaktsentral- se 
FORSVARSMATERIELL (1989-90) Il, 3. 

Forsvarets psykologiske og pedagogiske senter, 
nedlegging- se FORSVAR (1991-92) Il, 4. 

Forsvarets rekrutterings- og mediasenter, bud
sjett- se FORSVAR (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

Forsvarets sanitet, budsjett- se FORSVAR (1990-
91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Forsvarets spesialkommando, flytting fra Tran
dum- se FORSVAR (1992-93) Ill, 9. 

Forsvarets tele- og datatjeneste, budsjett - se 
FORSVAR (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) 
I , l; (1992-93) I, l. 

Forsvarets uniformsutsalg, budsjett - se FOR
SVAR (1990-91) I, l ; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Forsvarsavtale om utplassering av britiske kamp
fly i Nord-Norge - se FORSVAR (1989-90) ill, 11. 

Forsvarsbudsjettet, reduksjon i - se FORSVAR 
(1989-90) III, 17. 
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- reduksjoner under salderingen 1992 - se STATS
BUDSJETTET (1991-92) I, 36. 

Forsvarsdepartementet, budsjett - se DEPARTE
MENTER (1989-90) I, 4; (1990-91) I, 3; (1991-92) I, 
4; (1992-93) l, 2. 

- endr. budsjett 1990 - se DEPARTEMENTER 
(1990-91) Il, l 

- forsøksfullmakt vedr. stillingshjemler - se 
STATSFORVALTNING (1989-90) Il, 3 

- fullmakter for oppstart og gjennomføring av ma
teriellinvesteringer- se FORSVAR (1992-93) I, l. 

- konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTE
MENTER (1989-90) Il, 7; (1990-91) li , 5; (1991-92) 
Il, 2; (1992-93) Il, 6. 

Forsvarsindustri , internasjonalt materiellsamar
beid- se FORSVARSMATERIELL (1992-93) I, l. 

Forsvarskommandoer, budsjett - se FORSVAR 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Forsvarskommisjon, av 1990, sammendrag og utta
lelser- se FORSVAR (1992-93) Il, 7. 

- kjønnsbalansen ved oppnevning til utvalg - se 
FORSVAR (1990-91) Ill, 2. 

- nedsettelse av en ny- se FORSVAR (1989-90) Ill, 
8. 

FORSVARSMATERIELL . . .... . . . ..... 185 
Forsvarsmuseet, budsjett- se FORSVAR (1990-91) 

I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 
Forsvunne personer, endr. i lov om- se RETTSVE

SEN (1989-90) IV, 4. 
Forsynings- og beredskapstiltaksloven, endr. i- se 

PRISER (1992-93) IV, 3. 
Forsyningslager Trøndelag, etablering - se FOR

SVAR (1992-93) Il, 11. 
Forsyningsregiment, sammenslåing med Sanitets

kompani- se F'ORSVAR (1990-91) li, 5. 
Forsøksgymnaset i Oslo, nedlegging- se VIDERE

GÅENDE SKOLER (1990-91) I, l. 
Forsøksloven, endr. i -se KOMMUNER (1991-92) 

IV, l . 
Forsørgerstønad, endr. i folketrygdlovens regler 

om refusjon for bidrag utover bidragsforskud
det - se TRYGDER (1989-90) IV, l. 

- endr. i ordninger- se TRYGDER (1992-93) IV, 3. 
Forsørgertillegg, forslag om endr. i inntektsprø

ving- se FOLKETRYGD (1991-92) IV, 4. 
- forslag om overgangsregler ved en dr. - se FO L

KETRYGD (1991-92) Il, 3. 
- forslag om øking av- se FOLKETRYGD (1990-

91) Il, 10 
- inntektsprøving av - se FOLKETRYGD (1990-

91) IV, l; (1991-92) IV, l. 
oppheving av bestemmelse om - se FOLKE
TRYGD (1990-91) IV, 3. 

- samordning av pensjonsforsikringer og folke
trygd ved inntektsprøving - se FOLKETRYGD 
(1991-92) Ill, 8. 

- samordning med privat pensjonsforsikring - se 
FOLKETRYGD (1992-93) Ill, 3. 

- til arbeidsledighetstrygden, endr. av regler - se 
TRYGDER (1992-93) IV, 6. 

- til dagpenger, justering av - se FOLKETRYGD 
(1991-92) IV, l. 

- til dagpenger, størrelsen på - se TRYGDER 
(1989-90) III, 6. 

Forsørgertrygd, budsjett- se TRYGDER (1989-90) 
I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- forslag fra Thea Knutzen om bortfall av utdan
ningsstønad - se REGJERINGEN OVER
SENDT (1992-93) I. 

- forslag om- se TRYGDER (1992-93) Il, 7. 
Fortidsminner, økonomisk belastning ved vegut

bygging- se KULTURVERN (1990-91) Ill, l. 
Fortidsminnevern- se MILJØVERN (1991-92) II, 4. 

FORURENSNING .... .. ... .. .... .. .... 188 

Forurensnings- og støyproblemer i samferdsels
sektoren, utvikling av en oversikt - se SAM
FERDSEL (1989-90) I, 2; (1990-91) I, l; (1991-92) 
I, l. 

Forurensningsloven, endr. i- se ARBEIDSMILJØ 
(1989-90) IV, l; DOMSTOLER (1989-90) IV, 3. 

- gyldighet for samferdselssektoren - se FOR
URENSNING (1990-91) Ill, 28. 

Forurensningslovgivning, gyldighet for samferd
selssektoren- se DEPARTEMENTER (1992-93) 
I, 9 og SAMFERDSEL (1992-93) I, l. 

Forurensningsråd, opphevelse av bestemmelsen 
om- se FORURENSNING (1990-91) IV, l. 

Forvaltningsbedrifter, bestillingsfullmakter for 
bygg og anlegg uten spesifikasjon - se STATS
BUDSJETTET (1992-93) I, 3. 

- Luftfartsverket som - se STATSBEDRIFTER 
(1991-92) Il, 2. 

- sponsing av idretten - se STATSBEDRIFTER 
(1991-92) Ill, l. 
tilknytningsform - se STATSFORVALTNING 
(1989-90) Il, 3. 

Forvaltningsbedriftsformen- se STATSBEDRIF
TER (1990-91) IV, l. 

Forvaltningsetikk, Shells betaling for utdanning 
til statsansatte - se STATSFORVALTNING 
(1992-93) Ill, 7. 

Forvaltningsloven, endr. i - se FORBRUKERSA
KER (1991-92) IV, l; KOMMUNER (1991-92) IV, 
3; RETTSVESEN (1990-91) IV, 4. 

- engasjement av representant for et legemiddel
firma i utredning om legemiddelkontroll - se 
HELSEVESEN (1991-92) Ill, 14. 

- forslag om innføring av tidsfrister - se STATS
FORVALTNING (1991-92) Il, l. 

- unntak fra klageadgangen for vedtak truffet av 
Husbanken og Landbruksbanken - se STATS
FORVALTNING (1989-90) IV, l. 

Forvaltningstjenestene, budsjett - se STATSAD
MINISTRASJON (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- saldering 1990- se STATSBUDSJETTET (1989-
90) I, 26 

- tilleggsbev. 1989 - se STATSADMINISTRA
SJON (1989-90) Il, l. 

Forvareloven, endr. som følge av EØS-avtalen- se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1992-93) IV, l. 

Fosdalen Bergverk, erstatningsarbeidsplasser- se 
STATSBEDRIFTER (1989-90) Ill, 3 

- førtidspensjonering for ansatte - se STATSBE
DRIFTER (1989-90) Il, 3 

- likviditetstilførsel (trukket tilbake) - se STATS
BEDRIFTER (1989-90) Il, l og 2 

- Nye, avslag på oppstartingstilskudd - se BERG
VERK (1989-90) Ill, 3 

- spørsmål om drift ved- se STATSBEDRIFTER 
(1989-90) Ill, l 

- utbetaling av lønn- se LØNN (1989-90) Ill, l. 
Fosheim, Berit, utvalgsleder -se LØNN (1990-91) 

Il, 2. 
Fossberg-Tømmerelv, veitrasevalg - se VEGVE

SEN (1991-92) III, L 
Fossheimfoss, Vestre Slidre, vern av kulturminner 

-se KULTURVERN (1992-93) Ill, 2. 
Fossile brensler, økt avgift på- se SÆRAVGIFTER 

(1989-90) Ill, 10. 
Fossum, Erik, utvalgsleder - se LIKESTILLING 

(1992-93) Il, l. 
Fosterdiagnostikk- se SVANGERSKAP (1992-93) 

Il, l. 
Fosterforeldre, trygdeytelser og pensjonspoeng 

for- se TRYGDER (1990-91) III, 3. 
Fosterhjem, ensartete retningslinjer for godkjen

ning- se BARNEVERN (1992-93) Ill, l. 
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Fostervollutvalget, utredning om overvåkingstje
nesten- se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1992-93) Il, 6. 

Fostre, behandling med vevceller fra aborterte- se 
SVANGERSKAP (1992-93) III, 3. 

Fostringstilskott, forskrift om fastsetting av - se 
FAMILIE (1991-92) IV, 2. 

Fotballtipping, forslag om begrensning av toppge
vinsten- se LOTTERI OG SPILL (1990-91) II, l. 

Fotokopieringslov, forlenget gyldighet - se KUL
TUR (1989-90) IV, l. 

Fotterapeuter, utdanning av - se UTDANNING 
(1989-90) III, 17. 

Fotterapi og hudpleie, egne separate kurs - se VI
DEREGAENDE SKOLER (1992-93) I, l. 

FoU-arbeid i skolen- se UTDANNING (1989-90) I, 
l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- i skoleverket- se UTDANNING (1989-90) II, 5 og 
6. 

- i utdanningssektoren - se UTDANNING (1990-
91) Il, 5. 

- ved gjennomføring av Reform 94 - se UTDAN
NING (1992-93) Il, 4. 

FoU-innsats i næringslivet - se INDUSTRI (1989-
90) I, 2; (1990-91) I, 2 og Il, 7; (1991-92) I, 2, (1992-
93) I, 2. 

- i næringslivet, samordning av produktutvikling 
og teknologispredning - se STATSBUDSJET
TET (1989-90) I, 26 

- i samferdselssektoren- se SAMFERDSEL (1991-
92) I, l og 2; (1992-93) I, l og 2. 

- i Televerket - se TELEVERKET (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l. 

- innen fiskeri og havbruk - se STATSBUDSJET
TET (1991-92) I, 36. 

FoU-oppdrag i IT-sektoren- se VITENSKAP (1990-
91) III, 4. 

FoU-plan for Nord-Norge- se VITENSKAP (1990-
91) I, l. 

FoU-program for utnyttelse av naturgass- se VI
TENSKAP (1991-92) I, l. 

- for økt oljeutvinning og reservoarteknikk 
(SPOR)- se VITENSKAP (1990-91) I, l. 

FoU-systemet, etablering av ett forskningsråd- se 
VITENSKAP (1991-92) Il, 7. 

FoU-virksomhet innen helsesektoren- se HELSE
VESEN (1989-90) I, l 

- innen sosialsektoren- se SOSIALVESEN (1989-
90) I, l. 

Fra visjon til virke, stortingsmelding om høgre ut
danning- se HØGRE UTDANNING (1990-91) Il, 
2. 

Frafjord, fastlandsforbindelse til Ryfylke - se 
VEGVESEN (1991-92) Ill, 12. 

Fraflytting som løsning på fiskerikrisen - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1989-90) III, 5. 

F'raflyttingstilskudd til folk fra Syltefjord - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1989-90) III, 10. 

Fraktefartøyer, økning i avgiftene- se KYSTFART 
(1989-90) Ill, 2. 

Fraktutjevning, vurdering av ens bensinpris over 
hele landet- se SÆRAVGIFTER (1990-91) I, 4. 

Fraktutjevningsfond, vurdering av et selvfinansie
rende- se PRISER (1992-93) I, 2. 

Fraktutjevningsordning for bensin og autodiesel, 
saldering 1991 -se STATSBUDSJETTET (1990-
91) I, 31. 

Fraktutjevningstilskudd på bensin 1991 -se PRI
SER (1990-91) I, 2. 

- på bensin og autodiesel- se PRISER (1991-92) I, 
2; (1992-93) I, 2. 

Framtiden i våre hender, forslag om leie av verne
verdig barskog- se NATURVERN (1990-91) Il, 7 

- oppfordring til boikott av tropisk tømmer - se 
MILJØVERN (1990-91) Il, 1-4, 6-7 og 13. 

- rapport om Texacos virksomhet i Ecuador - se 
MIWØVERN (1992-93) III, 3. 

Frankrike, kontroll av skjell for eksport til - se VE
TERINÆRVESEN (1991-92) Ill, 2. 

Fraskilte, rettigheter i odelssaker - se FAMILIE 
(1990-91) III, 5. 

Fred. Olsen, registrering av Ba yard under bekvem
melighetsflagg- se SJØFART (1989-90) III, 6. 

Fredrikstad, bev. til planlegging av nytt politihus -
se STATSEIENDOMMER (1991-92) Il, l. 

- bygging av nytt politihus- se STATSEIENDOM
MER (1989-90) Ill, l 

- bygging av politihus - se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1990-91) Ill, l og 7. 

- og Sarpsborg-regionen, kommunesammenslå
ing- se KOMMUNER (1989-90) III, 18. 

Fredrikstad kommune, kommunesammenslutnin
ger- se KOMMUNER (1992-93) Il, 3. 

- kommunesammenslåinger - se KOMMUNER 
(1990-91) li, 24. 

Fredrikstad Posivitetsforum A/S, dispensasjon 
for privat arbeidsformidling - se SYSSELSET
TING (1989-90) Ill, 5. 

Fredrikstad-Strømstad, tollfri kvote for planlagt 
båtrute- se TOLL (1990-91) Ill, 2. 
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Fredsforskning, bev.- se VITENSKAP (1989-90) I, 
2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- forskning omkring Øst-Europa - se VITEN
SKAP (1990-91) I, 3. 

Fredsinnsatsgrupper, Sivilforsvarets - se SIVIL
FORSVAR (1992-93) I, l. 

Fredskonferanse for Midtøsten - se UTENRIKS
SAKER (1990-91) III, 22. 

Fredskorps, budsjett - se UTVIKLINGSHJELP 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-
93) I, l. 

- for Øst-Europa, bistand fra ledig norsk teknisk 
kompetanse - se UTENRIKSSAKER (1992-93) 
Ill, 5. 

- framtidig rolle- se UTVIKLINGSHJELP (1991-
92) Ill, 8. 

- opprettholdelse av - se UTVIKLINGSHJELP 
(1990-91) Il, 6. 

Fredsprisen - se FREDSARBEID 
Frei kommune, ølsalg til mindreårige - se ALKO

HOL (1989-90) Ill, 2. 
Freia Marabou A/S, forslag om å hindre uten

landsk oppkjøp- se INDUSTRI (1992-93) Il, 3. 
- interp. om eierstrukturen i norsk næringsliv- se 

INDUSTRI (1992-93) Il, 7. 
- nytt arbeid for 17 oppsagte - se INDUSTRI 

(1992-93) HI, l. 
Frekvenskontrolltjenesten, overføring fra Tele

verket til Statens teleforvaltning - se TELE
KOMMUNIKASJONER (1992-93) I, 2. 

Frelsesarmeen, paragraf 12-soning ved Fretex-Ele
vator- se KRIMINALOMSORG (1992-93) Ill, l. 

Fremmedkontroll av politiet i Bergen basert på 
hudfargen- se INNVANDRERE (1989-90) Ill, 3. 

- tiltak I}lOt illegal innvandring i Moss- se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1992-93) III, 35. 

Fremmedloven - se Utlendingsloven. 
Fremmeodspråklige, ekstra opplæring- se VIDE

REGAENDE SKOLER (1989-90) I, l 
- elever, endr. budsjett 1990- se GRUNNSKOLE 

(1990-91) li, l 
- elever, øking i timetall - se GRUNNSKOLE 

(1990-91) III, 12 
- forskieller i tilbudet om norskopplæring - se 

SPRAK (1989-90) III, l 
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- mindreforbruk 1992 til voksenopplæring - se 
INNVANDRERE (1992-93) li, 3. 

- morsmålsundervisning - se INNVANDRERE 
(1990-91) I, 2 

- morsmålsundervisning og norskopplæring - se 
INNVANDRERE (1992-93) I, 2. 

- opplegg for nivårelatert alfabetisering - se 
SPRAK (1989-90) Ill, 2 

- tilskudd for undervisning av - se GRUNNSKO
LE (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991- 92)1, l; 
(1992-93) I, l. 

- voksne, endr. i tilskuddsordningen- se STATS
BUDSJETTET (1990-91) I, 31. 

Fremmedspråk, forslag om styrking- se GRUNN
SKOLE (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- morsmålsundervisning - se INNVANDRERE 
(1991-92) I, 2. 

Freongass, forbud mot bruk i bilers kjøleanlegg - se 
MIWØVERN (1990-91) III, 18. 

Fretex, Elevator, paragraf 12-soning ved- se KRI
MINALOMSORG (1992-93) Ill, l. 

- Stavanger, utvidelse av rammer for antall yrke
svalghemmede - se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1989-90) Ill, 9. 

- Stavanger, utvidet antall arbeidstakere- se SYS
SELSETTING (1991-92) III, 13. 

Frette, Hans, minnetale over tidl. stortingsrepr., S. 
tid. 51 (19.10.89). 

Fri bevegelighet for arbeidstakere, endr. i lov -se 
SYSSELSETTING (1992-93) IV, 2. 

- innenfor EØS, lov om- se SYSSELSETTING 
(1992-93) rv, 1. 

Fri rettshjelp, budsjett- se RETTSVESEN (1989-
90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett- se RETTSVESEN (1989-90) Il, 3; 
(1990-91) Il, l; (1991-92) Il, 2; (1992-93) Il, l. 

- endr. i lov om- se RETTSVESEN (1990-91) rv, 4 
- for asylsøkere, stykkpris-betaling til advokater-

se RETTSVESEN (1992-93) III, 5. 
- i skattetvister (Parley Augustsson- saken) - se 

RETTSVESEN (1990-91) III, 4. 
- midler fra Utlendingsdirektoratet- se INNVAN

DRERE (1991 -92) Il, l. 
Fri sakførsel, revurdering av Ludvig Nessas søk

nad- se RETTSVESEN (1989-90) Ill, 4. 
Fridtjof Nansen-Stiftelsen, tilskudd 1990- se VI

TENSKAP (1989-90) I, 2. 
Frie sceniske grupper, tildeling og øremerking av 

midler- se KUNST (1989-90) I, 2. 
Frifylker, forsøket i Akershus, rammebev. - se 

STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31; (1991-92) I, 
36. 

- hotellprosjekt i Nes kommune- se BYGNINGS
VESEN (1990-91) Ill, 5. 

- saksbehandlingsregler vedr. miljøvernoppgaver 
i Akershus - se LOKALFORVALTNING (1991-
92) Ill, 4. 

Frigangssoning i hybelhus under Kriminalomsorg 
i frihet- se KRIMINALOMSORG (1989-90) IV, l. 

Frigg, utbygging av transportsystemet Frostpipe 
mellom Oseberg og - se OLJEOMSETNING 
(1991-92) Il, 3. 

Frihandelsavtale med de baltiske stater, godkjen
ning av - se UTENRIKSHANDEL (1992-93) Il, 
12. 

- mellom EFTA-landene og Bulgaria - se EFTA/ 
EF (1992-93) II, 22. 

- mellom EFTA-landene og Israel - se EFTA/EF 
(1992-93) Il, 10. 

- mellom EFTA-landene og Polen - se EFTA/EF 
(1992-93) Il, 13. 

- mellom EFTA-landene og Romania - se EFTA/ 
EF (1992-93) Il, 18. 

- mellom EFTA-landene og Tyrkia - se EFTA/EF 
(1991-92) Il, 8. 

- mellom EFTA-landene og Ungarn - se EFTA/EF 
(1992-93) Il, 20. 

- mellom Norge og Danmark/Færøyene - se 
UTENRIKSHANDEL (1992-93) Il, 8. 

som alternativ til EØS-avtale - se EFTA/EF (1990-
91) III, 15. 

Frihandelssone ved Gardermoen i tilknytning til 
hovedflyplass- se HANDEL (1991-92) Ill, l. 

Frikirkebygg, arealtilskott- se STATSBUDSJET
TET (1990-91) Il, 14. 

Frikommuneforsøk avsluttet 1993 - se LOKAL
FORVALTNING (1992-93) I, l. 

- delegering av myndighet i jord- og konsesjons
saker- se LANDBRUK (1990-91) Il, 29; (1991-92) 
Il, 10. 

- evaluering - se LOKALFORVALTNING (1991-
92) Il, l. 

- forlengelse av forsøkstiden - se LOKALFOR
VALTNING (1989-90) IV, l; (1990-91) IV, l. 

- i Aust-Agder og Nordland, budsjettendringer -
se LOKALFORVALTNING (1989-90) II, 3 

- lov om forsøk i offentlig forvaltning til avløsing 
av- se LOKALFORVALTNING (1991-92) IV, l. 

- tilskudd- se LOKALFORVALTNING (1989-90) 
I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- tilskudd til utvikling av turisme i Finnmark og 
Nord-Troms - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1989-90) Il, 3. 

Frikort, ligningskontorenes praksis overfor uten
landsstudenter - se SKATTEADMINISTRA
SJON (1989-90) Ill, l. 

Friluftsformål, budsjett- se NATURVERN (1989-
90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Friluftsinteressene i Nedre Glommaregionen- se 
NATURVERN (1989-90) III, 14. 

Friluftsliv- se NATURVERN (1991-92) Il, l. 
Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO, tilskudd 

1991 -se NATURVERN (1990-91) I, l; (1991-92) I, 
l; (1992-93) I, l. 

Friluftslivets år -93, tilskudd til kampanje- seNA
TURVERN (1992-93) I, l. 

Friluftslivloven, endr. i - se NATURVERN (1989-
90} IV, l. 

Friluftsnemnda, endr. i ordningen - se NATUR
VERN (1989-90) IV, l. 

Frimerker, særutgaver ved jubileer - se POST 
(1991-92) nr, 4. 

Friområder, forslag fra Hans J . Røsjorde m.fl. om 
flerbruksmuligheter - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. 

Friskoler- se PRIVATSKOLER. 
Fritaksloven, endr. i - se SIVILARBEIDERE 

(1989-90) IV, 2 og 3 
- endr. i, tilbakekalling - se SIVILARBEIDERE 

(1989-90) IV, l. 
Fritidsbåtpolitikken, rapport om - se NATUR

VERN (1989-90) Ill, 17. 
Fritidseiendom, endr. i ligningstaksten- se SKAT

TER (1989-90) IV, l; (1990-91) IV, 3. 
- ligningstakstene- se SKATTER (1991-92) IV, l. 
Fritidsfiske, regler for - se FISKERIER (1992-93) 

Ill, 8. 
Fritidsfiske i sjøen, regulering av - se NATUR

VERN (1989-90) III, 13 og 15. 
- restriksjoner på- se FISKERIER (1989-90) Ill, 8 
Fritidshjem, driftstilskudd - se BARNEHAGER 

(1989-90) r, l; (1991-92) rr, 1. 
Fritidsklubber, bev. 1991- se UNGDOMSARBEID 

(1990-91) I, l. 
- forslag om statsstøtte til arbeid for eldre - se 

UNGDOMSARBEID (1989-90) Il, l 
- Landsforeningen for, bev. 1990- se UNGDOMS

ARBEID (1989-90) I, 2 
- nedlegging i Oslo - se UNGDOMSARBEID 

(1989-90) Ill, 3 
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- tilbud til ungdom ved nedlegging av- se UNG
DOMSARBEID (1989-90) Ill, l. 

Fritt rettsråd, endr. budsjett - se RETISVESEN 
(1990-91) II, l; (1991-92) II, 2. 

- for ofre for seksuelle overgrep før 1975 - se 
RETISVESEN (1991-92) III, 2. 

Frivillig organisasjonsarbeid og fravær i fag i vi
deregående skole - se UTDANNING (1989-90) 
III, 2. 

Frivillige organisasjoner, fritak for moms for dug
nadsarbeid- se MERVERDIAVGIFT (1990-91) I, 
l 

- frivillighetssentraler for koordinering av- se LO
KALFORVALTNING (1990-91) III, 4 

- kontroll med nødhjelpsmidler forvaltet av - se 
UTENRIKSSAKER (1992-93) III, 14. 

- Korvald-utvalgets innstilling, forslag fra finans
komiteen- se REGJERINGEN OVERSENDT I 

- lettelser i skatte- og avgiftsreglene - se SKAT
TER (1991-92) IV, 2. 

- lotterier i konkurranse med statens FLAX-lotte
ri- se LOTTERI OG SPILL (1990-91) III, 2 

- rammebetingelser for lotterier - se LOTIERI 
OG SPILL (1989-90) II, l; STATSBUDSJETIET 
(1990-91) I, 4. 

- rammevilkår for- se SKATTEFRADRAG (1990-
91) III, l 

- rolle og økonomiske rammebetingelser - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 34 

- skattemessige vilkår for- se SKATTER (1989-90) 
III, 4. 

- styrking av barne- og ungdomsarbeid - se UNG
DOMSARBEID (1990-91) II, l. 

Frivillighetssentral for koordinering av frivillige 
organisasjoners arbeid - se LOKALFORVALT
NING (1990-91) III, 4. 

Frivillighetssentraler, budsjett 1993- se SOSIAL
VESEN (1992-93) I, l. 

Frogn kommune, erstatning for kostnader ved 
planlegging av hovedflyplass -se STATSBUD
SJETTET (1991-92) I, 36. 

Frogn-Hurum, tverrforbindelse over Oslofjorden
se Hurum-Frogn. 

Froskemannsberedskap ved Bergen politikam
mer, nedleggelse - se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1990-91) III, 9. 

Frostpipe, utbygging transportsystem mellom 
Frigg- og Osebergfeltet - se OLJEOMSETNING 
(1991-92) II, 3. 

- væsketransport fra Lille-Frigg - se OLJEUT
VINNING (1991-92) I, 2. 

Frukt, distribusjon av skjoldlusangrepet ameri
kansk - se LANDBRUKSPRODUKTER (1989-
90) III, 8 

- og grønnsaker, kontroll med plantevernmidler
se LANDBRUKSPRODUKTER (1989-90) III, 6. 

Fruktimport, styrking av kontroll med - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1990-91) III, 5. 

Frynsegoder i arbeidsforhold, beskatning av - se 
PERSONBESKATNING (1992-93) IV, l. 

- tiltak mot- se LØNN (1992-93) III, 3. 
Fræna kommunestyre sender uttalelse om bud

sjettbehandlingen i kommunene - se KOMMU
NER (1990-91) II, 16. 

Frænabu, godkjenning som opptreningsinstitu
sjon- se HELSEINSTITUSJONER (1991-92) III, 
2. 

Frøy, utbygging og drift - se OLJEUTVINNING 
(1991-92) II, 3. 

Frøya, fastlandssamband - se VEGVESEN (1989-
90) Il, 13. 

Frøy-feltet, Statoils tiltredelse av drivverdighets
erklæring- se OLJEUTVINNING (1991-92) II, 3. 

Frøya - Hitra, fastlandsforbindelse - se VEGVE
SEN (1989-90) Ill, 17. 

Frøystul kraftverk, hjemfall og salg til Norsk Hy
dro A/S -se ELEKTRISITET (1992-93) Il, 8. 

Fuglesetfjorden i Sogn og Fjordane, tiltak mot 
kvikksølv i- se FORURENSNING (1989-90) III, 
42. 

Fullmakt for ytterligere en vararepresentant for 
Nord- Trøndelag fylke- se STORTINGET (1989-
90) Il, 12. 

Fullmaktene- se STORTINGET (1989-90), sak 2. 
Fullmakter til innsparing 1990 - se STATSBUD

SJETIET (1989-90) I, 26. 
Fullmaktsforhold mellom Stortinget og Forsvars

departementet - se RIKSREVISJONEN (1992-
93) li, 4. 

Fullmaktskomite, valg av medlemmer til den for
beredende- se VALG (1992-93) li, l. 

Fullmaktsvedtak om reduksjon i driftsposten un
der alle departementer - se STATSBUDSJET
TET (1991-92) Il, 11. 

- retningslinjer for - se STATSBUDSJETTET 
(1990-91) I, 16; (1991-92) I, 10. 

FUNKSJONSHEMMEDE ... .. ..... .. . . 198 

Funksjonshemmede, handlingsplan for ferdsel- se 
SAMFERDSEL (1991 -92) I, l; (1992-93) l, l. 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, indek
soppgjøret 1991- se FOLKETRYGD (1990-91) Il, 
5 

- retningslinjer for regulering av grunnbeløpet -
se FOLKETRYGD (1990-91) Il, 11 

- trygdeoppgjøret - se FOLKETRYGD (1990-91) 
Il, 12; (1989-90) Il, 9; (1991-92) II, 10; (1992-93) Il, 
8. 

FUNN (Forsknings- og utviklingsnettet i Norge), 
evalueringsrapport - se VITENSKAP (1990-91) 
Ill, 4. 

Forberg, Petter, Riksrevisjonens leder pensjone
res- se RIKSREVISJONEN (1989-90) Il, 6. 

Furunkulose, ansvarsforhold ved rømming av 
smittet laks- se HAVBRUK (1989-90) III, 9 

- estatningsoppgjør etter smitte i oppdrettsanlegg 
i Nord-Trøndelag- se HAVBRUK (1992-93) Il, l. 

- forskning på fiskesykdommen - se FISKERIER 
(1989-90) Ill, 21 

- intensivering av kamp mot - se HAVBRUK 
(1990-91) III, l. 

- laksedød pga.- se HAVBRUK (1989-90) III, 2 
- nytt servicebygg på akvakulturstasjonen i Matre 

som tiltak mot- se HAVBRUK (1989-90) III, 10 
- rentestøtte ved lån til oppdrettsanlegg i Trønde

lag- se DISTRIKTSUTBYGGING (1989-90) I, l 
- tiltak mot fiskesykdommen - se HAVBRUK 

(1989-90) Ill, l og 4. 
Furuset bydel, Oslo, bruk av bamevernsloven i so

sialsaker- se SOSIALVESEN (1992-93) Ill, 3. 
Fusjon, opphevelse av forbud mot underskudds

framføring - se BEDRIFTSBESKATNING 
(1989-90) IV, l. 

Fusjoner innen energiforsyningen, forenkling av 
adgang til- se INDUSTRI (1989-90) IV, l 

- og bedriftserverv, Prisrådets kontroll med - se 
PRISER (1989-90) Il, 2. 

Fusjonspolitikken- se FINANSER (1989-90) II, l. 

FYLKER ... ..... .... .... .. .......... . .. 205 

Fylkesarbeidskontoret i Buskerud, inndragning 
av stillinger- se SYSSELSETTING (1989-90) Ill, 
8 

- i Oslo og Akershus, ventetiden ved - se SYS
SELSETTING (1989-90) Ill, 23. 
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Fylkesfiskarlaget Sør, tillatelse til fangst av rød
spette- se FISKERIER (1990-91) Ill, 23. 

Fylkesfriluftsnemnda, encir. i ordningen- seNA
TURVERN (1989-90) IV, l. 

Fylkeshelsetjenesten, budsjett - se HELSEVE
SEN (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l og 
2; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett - se HELSEVESEN (1989-90) Il, 
11; (1990-91) Il, 4; (1991-92) Il, 3 og Il, 9; (1992-93) 
Il, 13. 

Fylkeskommunen, forslag om nedleggelse - se 
FYLKER (1989-90) Il, 8. 

FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI .. 209 

Fylkeslandbrukssjef i Troms, klage ved utnevning 
-se LANDBRUK (1990-91) Il, 26. 

Fylkeslegekontorene, budsjett - se HELSEVE
SEN (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) l, l; 
(1992-93) I, l. 

- endr. budsj. 1989- se FYLKER (1989-90) Il, l. 
Fylkesmann i Oslo og Akershus som representant

skapsleder for Den norske Bank - se FYLKER 
(1989-90) Ill, 4. 

Fylkesmannen i Vestfold, avslag på byggesøknad 
og rettssikkerheten- se FYLKER (1989-90) Ill, 2. 

Fylkesmannsembeter, budsjett - se FYLKER 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) l, l; (1992-
93) l, l. 

- Oslo og Akershus, en ekstra økonomikonsulent
stilling- se STATSBUDSJE'ITET (1990-91) l, 31. 

Fylkesmenn, avslag på søknader vedr. bosteds
kommune i forbindelse med HVPU-reformen
se FUNKSJONSHEMMEDE (1991-92) Il, 3. 

Fylkesnemnder for sosialsaker, saksbehandlings
tiden- se SOSIALVESEN (1992-93) Ill, 5. 

Fylkesskattekontor, konstitusjonelle antegnelser 
1990 til restitusjonskontroll- se RIKSREVISJO
NEN (1991-92) Il, 4. ; 

Fylkesskattekontorene, budsjett- se SKATTEAD
MINISTRASJON (1989-90) I, l (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- EDB-utstyr - se SKATTEADMINISTRASJON 
(1989-90) Il, 2. 

Fylkestingsvalg, endr. i valgloven- se VALG (1990-
91) IV, l. 

- regulering av bruk av edb - se VALG (1992-93) 
IV, l. 

Fylkesveganlegg statstilskudd - se VEGVESEN 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- statstilskudd 1993 og ansvarsdeling - se VEG
VESEN (1992-93) I, l. 

- tilskudd 1992 - se STATSBUDSJETTET (1991-
92) Il, 11. 

- økning i innsats i Hedmark - se VEGVESEN 
(1990-91) Ill, 21. 

Fyr, moderniseringsprogrammet for ombygging
se SIKKERHET TIL SJØS (1991-92) Ill, 16. 

Fyres vatn, Arendalsvassdraget, regulerings tilla tel
se - se VASSDRAGSREGULERING (1991-92) 
Il, l. 

Fyrstasjoner, automatisering av - se SIKKERHET 
TIL SJØS (1990-91) l, l; (1991-92) I, l. 

- ny vurdering av arbeidet med automatisering og 
avfolking- se SIKKERHET TIL SJØS (1992-93) 
Il, 6. 

Fyrtjenesten, avfolking av fyrstasjoner - se SIK
KERHET TIL SJØS (1992-93) Ill, 4. 

- budsjett- se SIKKERHET TIL SJØS (1989-90) I, 
2; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- uttalelse fra Haram kommune mot avfolking av 
kystfyr- se SIKKERHET TIL SJØS (1992-93) II, 
3. 

Fyrverkeri, tiltak mot brann - se KOMMUNER 
(1991-92) II, 8. 

Fysioterapeuter, avtale om driftstilskudd og tak
ster - se HELSEPERSONELL (1989-90) Il, 2; 
(1990-91) Il, l; (1991-92) II, l; (1992-93) Il, 3. 

- begrensning i trygderefusjoner - se HELSEVE
SEN (1992-93) I, l. 

- uten avtale, bortfall av refusjon - se TRYGDER 
(1992-93) IV, 3. 

Fysioterapeutloven, endr. i - se SOSIALVESEN 
(1991-92) IV, l. 

- endr. som følge av EØS-avtalen - se HELSE
PERSONELL (1992-93) IV, l. 

Fysioterapitjenester, trygderefusjon ved privat 
praksis uten avtale - se TRYGDER (1989-90) IV, 
l. 

- vurdering av finansieringsordninger - se HEL
SEVESEN (1991-92) I, l. 

Færøyene, frihandelsavtale mellom Norge og- se 
TRAKTATER (1992-93) Il, 14. 

Fødeavdelinger i distriktene, opprettholdelse av
se SYKEHUS (1990-91) Ill, 13 

- Kongsberg sykehus, opprettholdelse av- se SY
KEHUS (1990-91) III, 25. 

- lav medisinsk standard ved - se SYKEHUS 
(1989-90) Ill, 28 

- nedlegging og sentralisering - se SVANGER
SKAP (1989-90) Ill, 3. 

- tildelingskriterier ved bevilgninger til - se SY
KEHUS (1992-93) Ill, 11. 

Fødselsnummer, bruk av - se PERSONVERN 
(1991-92) Il, l. 

- i tvangsfullbyrdelsessaker- se PERSONVERN 
(1989-90) IV, 2. 

- spørsmålet om rettslig stilling - se PERSON
VERN (1990-91) IV, 2. 

Fødselspenger, alenefedre - se TRYGDER (1989-
90) IV, 2 

- forslag om 25 uker- se SVANGERSKAP (1991-
92) Il, l. 

- justering av inntektsgrunnlaget ved arbeidsle
dighet- se TRYGDER (1990-91) IV, 5 

- nye beskatningsregler- se TRYGDER (1989-90) 
Ill, 2 

- og utgifter til vikarer - se TRYGDER (1991-92) 
III, 3. 

- opphevelse av skattefritak for yrkesaktive - se 
SKATTEFRADRAG (1989-90) IV, 2 

- opphevelse av stønad for yrkesaktive - se FOL
KETRYGD (1989-90) IV, 3 

- skattefritak for- se TRYGDER (1989-90) Ill, 3 
- til hjemmearbeidende kvinner- se SVANGER-

SKAP (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 
- uttak av tidskonto- se FAMILIE (1992-93) IV, 5. 
- utvidelse av stønadsperioden - se SVANGER-

SKAP (1991-92) I, l og IV, l; (1992-93) I, l og IV, 
l. 

- utvidelse av stønadsperioden til 28 uker - se 
SVANGERSKAP (1989-90) I, l og IV, l. 

- utvidelse av stønadsperioden til 30 uker - se 
SVANGERSKAP (1990-91) I, l. 

Fødselspermisjon, 2 uker før fødsel - se TRYG
DER (1990-91) IV, 2 

- forlengelse av lønnet - se ARBEIDSVILKÅR 
(1990-91} I, l. 

Førde, utlysing ved oppretting av luftambulanse
tjeneste- se HELSEVESEN (1991-92) Ill, 21. 

Førde internasjonale folkemusikkfestival, bev. 
1993- se KUNST (1992-93) I, 2. 

- tilskudd 1991- se KUNST (1990-91) I, 2. 
Føre var-prinsippet, brukt overfor døende trær i 

storbyene - se FORURENSNING (1989-90) Ill, 
37. 

- gjennomslag i EØS-forhandlingene - se EFTA/ 
EF (1990-91) Ill, 11. 

- -se MILJØVERN (1989-90) Il, 2 
Førerkort, prikkbelastning ved enkle forseelser -

se VEGTRAFIKK (1989-90) Ill, 4. 
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- sperrefrist ved ulovlig kjøring - se VEGTRA
FIKK (1990-91) IV, l. 

Førskolelærere, tiltak for større stabilitet - se LÆ
RERE (1990-91) Ill, l 

- underdekning i utdanningskapasiteten - se 
HØGSKOLER (1992-93) I, L 

- utdanningskapasiteten for - se HØGRE UT
DANNING (1990-91) III, 4. 

- økning i utdanningskapasitet- se UTDANNING 
(1989-90) III, 16; HØGSKOLER (1991-92) I, l. 

Førskoleutdanning, budsjett 1990 -se HØGSKO
LER (1989-90) I, l. 

Førstegangstjeneste, endr. i tjenestetid og tjenes
temønster- se MILITÆRT PERSONELL (1991-
92) II, 2. 

- fastsettelse av - se MILITÆRT PERSONELL 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- for diabetikere, justering av regelverk- se MILI
TÆRT PERSONELL (1990-91) Ill, 2. 

- rentestøtte til ungdom som er avhengig av bil
se MILITÆRT PERSONELL (1989-90) III, l. 

Førtidspensjonering av ansatte ved Fosdalens 
Bergverk- se TRYGDER (1989-90) II, 3 

- av ansatte ved NSB- se STATENS PERSONAL
POLITIKK (1990-91) I, l og II, 3; (1991-92) Il, 6 
og 10; STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31; 
TRYGDER (1989-90) Il , 5. 

- av ansatte ved NSB og overtallige ved nedlagte 
spesialskoler- se STATENS PERSONALPOLI
TIKK (1992-93) Il, 4. 

- for arbeidsledige over 60 år, forslag om- se FOL
KETRYGD (1990-91) II, 7 og (1990-91) IV, 3 

- for arbeidstakere ved tidligere HVPU-institusjo
ner- se FUNKSJONSHEMMEDE (1991-92) Il, 5. 

- tilbud i Televerket- se TELEVERKET (1992-93) 
I, 2. 

- ved Norsk Koksverk A/S - se TRYGDER (1990-
91) Ill, 14. 

- ved Raufoss A/S- se TRYGDER (1990-91) Ill, 13 
Førtidspensjoneringsordning, anmodning om 

vurdering - se FOLKETRYGD (1989-90) IV, 5. 
Førtidspensjonerte, honnørbilletter for - se SAM

FERDSEL (1990-91) III, 8. 
GAB-registeret, prøveregistrering av bygninger -

se KARTVERK (1992-93) Il, l. 
Galleri Kunst-Invest, villedende reklame om kva

litet og pris- se FORBRUKERSAKER (1991 -92) 
III, 5. 

Gamle Hellesund, overdraging av eiendom til fri
tidsformål- se LANDBRUK (1992-93) Ul, 3. 

Gamle Oslo, ubehandlede søknader om sosialhjelp 
-se SOSIALVESEN (1989-90) III, 6. 

Gamlebyen skole, diskriminering av fremmed
språklige ved nedlegging- se GRUNNSKOLE 
(1990-91) III, 9. 

Gamvik, Finnmark; bom frå Nervei sende på in
ternatskule - se GRUNNSKOLE (1989-90) Ill, 
12. 

Gang- og sykkelveger, langs rv 165 Slemmestad ve
gen - se VEGVESEN (1992-93) li, 6. 

- prosjekt i Tønsberg og Sandnes - se VEGVE
SEN (1991-92) I, l og (1991-92) Il, l. 

- statlig ansvar- se VEGVESEN (1992-93) I, l. 
- utbygging i forbindelse med stamveg Bergen -

Oslo- se VEGVESEN (1991-92) II, 7. 
Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK), 

budsjett- se UTENRIKSHANDEL (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, 2; (1991-92) I , l; (1992-93) I, l. 

- eksportgaranti for skipsbyggingskontrakter 
med Sovjet- se UTENRIKSHANDEL (1991-92) 
Ill, l. 

- engasjementet i Seme oljefelt, Benin - se UTEN
RIKSHANDEL (1989-90) Il, 3 

- forsinket stortingsproposisjon- se UTENRIKS
HANDEL (1992-93) Ill, 7. 

- frafall av regresskrav- se UTENRIKSHANDEL 
(1992-93) II, 6. 

- garantier for kreditter ved norsk eksport til Po
len- se UTENRIKSHANDEL (1989-90) Il, l 

- garantier ved investeringer i og eksport til u
land - se UTENRIKSHANDEL (1991-92) I, 2; 
(1992-93) I, 2. 

- garantiramme for eksport av treforedlingspro
dukter til Sovjetunionen- se UTENRIKSHAN
DEL (1990-91) IT, 14 

- garantiramme på Sovjet - se UTENRIKSHAN
DEL (1990-91) Ill, 6 

- investeringsgarantiordning - se UTENRIKS
HANDEL (1990-91) Ill, 8 

- investeringsgarantiordninger for Øst- og Sen
tral-Europa- se UTENRIKSHANDEL (1991-92) 
Il, 6. 

- konstitusjonelle antegnelser 1988 til instruks for 
økonomiforvaltningen - se RIKSREVISJONEN 
(1989-90) Il, 6. 

- konstitusjonelle antegnelser 1990 til premieinn
tekter- se RIKSREVISJONEN (1991-92) Il, 4. 

- melding om virksomheten - se UTENRIKS
HANDEL (1989-90) II, 2; (1990-91) Il, 5; (1991-92) 
Il, l ; (1992-93) Il, 5. 

- nye rammevilkår - se UTENRIKSHANDEL 
(1992-93) II, 10. 

Garantifond for nye boliger, endr. budsjett 1991 -
se BOLIGBYGGING (1991-92) II, 2. 

- engangstilskudd 1991-se STATSBUDSJETTET 
(1990-91) I, 31. 

Garantifullmakter, retningslinjer for - se STATS
BUDSJETTET (1990-91) I, 16; (1991-92) I, 10. 

Garantiinntekter for kunstnere (kulturmeldin
gen)- se KULTUR (1992-93) Il, 2. 

- budsjett- se KUNST (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2; 
(1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

Garantiinstituttet for skip og borefartøyer, Rek
sten- saken- se SJØFART (1989-90) Il, 3. 

Garantiordning ved næringslivsengasjement i u
land (saldering 1990) - se STATSBUDSJETTET 
(1989-90) I, 26. 

- - se UTVIKLINGSHJELP (1989-90) I, l; (1990-
91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, l. 

Garasjeanlegg i Bergen og forholdet til transport
planen- se VEGTRAFIKK (1989-90) III, 13 . 

Gardermobanen, lån til Gardermo-prosjektet - se 
LUFTFART I, 2. 

- salg av eiendom i samband med anleggsdrift - se 
JERNBANER (1992-93) Il, 3. 

- støyplager fra høyhastighetsjernbane- se JERN
BANER (1992-93) Ill, 2. 

Gardermoen, bevilgning til planlegging av hoved
flyplass -se LUFTFART (1991·92) I, l ; (1990-91) 
I , 3. 

- brev fra Samferdselsdepartementet- se LUFT
FART (1991-92) Il, 2. 

- faglig vurdering av flytting av flymuseet - se 
FORSVAR (1992-93) III, 2. 

- finansiering av erstatninger ved utbygging av -
se LUFTFART (1992-93) Il, 11. 

- flytting av flymuseet før eierspørsmål er avklart 
-se FORSVAR (1992-93) Ill, l. 

- Forsvarets ervervelse av 2 eiendommer- se FOR-
SVARSMATERIELL (1989-90) Il, 3 

- frihandelssone i tilknytning til hovedflyplass -
se HANDEL (1991-92) Ill, l. 

- interimstiltak - se STATSBUDSJETTET (1990-
91) Il, 14 

- konsekvenser for Forsvaret ved en hovedfly
plassutbygging - se LUFTFART (1990-91) Ill, 2 

- kostnader for hovedflyplass - se LUFTFART 
(1990-91) Ill, 20 

- ombygging av adkomsthall - se LUFTFART 
(1992-93) I, l. 
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- oppdatering av kostnadrammer og ny vurdering 
-se LUFTFART (1990-91) Ill, 3. 

- planlegging som hovedflyplass- se LUFTFART 
(1989-90) Il, 4 

- som hovedflyplass, orientering til Stortinget om 
planarbeidet -se LUITFART (1991-92) III, 2. 

- tilleggsbev. 1989 til forlengelse av rullebanen- se 
LUFTFART (1989-90) II, l. 

- tilleggsbev. 1992 til regulerings- og prosjekte
ringsarbeid- se LUFTFART (1992-93) Il, 3. 

- utbygging og finansiering som hovedflyplass -
se LUFTFART (1992-93) II, 2. 

- uttalelse fra Akershus fylkeskommune om ny 
hovedflyplass- se LUFTFART (1991-92) Il, 6. 

Gardermoen flystasjon, omorganisering av luft
vernbataljonen- se FORSVAR (1991-92) II, 8. 

Garshol, Torbjørn, Kristiansund, sender klage- se 
KLAGER TIL STORTINGET (1992-93) Il, 2. 

Gass fra Haltenbanken - se OLJEOMSETNING 
(1989-90) Ill, 2 

- fra Snøhvitfeltet, bruk av - se OWEOMSET
NING (1989-90) Ill, l 

- ilandføring fra Haltenbanken- se OWEOMSET
NING (1989-90) III, lC 

- ilandføring fra Heidrunfeltet til Tjeldbergodden 
-se OWEOMSETNING (1991-92) II, l og 2. 

- ilandføringsalternativer for - se OWEOMSET-
NING (1989-90) III, 5 

- industriell utnyttelse i Nord-Norge - se OLJE 
(1989-90) Ill, 2 

- nasjonal strategi for anvendelse i Norge- se OL
JEOMSETNING (1992-93) II, l. 

- nasjonal videreforedling- se OLJEUTVINNING 
(1990-91) li, l 

- rørledning til Østlandet gjennom Telemark - se 
OLJEOMSETNING (1989-90) Ill, 8 

- rørledningsalternativ for transport til Sverige -
se OLJEOMSETNING (1989-90) Ill, 7. 

- som drivstoff for skip og ferjer - se FERGER 
(1990-91) Ill, 4. 

Gassforhandlingsutvalget, forhandlinger om bruk 
av naturgass til varmeformål- se OLJE (1989-90) 
Ill, 5. 

Gasskraftverk, C02-utslipp ved Norsk Hydros 
bygging av- se MIWØVERN (1989-90) Ill, 37 

- knyttet til industriprosjekter - se ELEKTRISI
TET (1989-90) Ill, 15 

- miljøforbedring i Europa ved utbygging i Norge 
- se MILJØVERN (1990-91) Ill, 7 

- på Haltenbanken uten C02-utslipp, bygging av-
se ELEKTRISITET (1990-91) Ill, 2 

- på Karmøy, planer om - se ELEKTRISITET 
(1989-90) Ill, 10. 

- på Kollsnes i Øygarden- se OLJEUTVINNING 
(1991-92) Ill, l. 

- spørsmålet om bygging av - se ELEKTRISITET 
(1990-91) I, 2. 

Gassledning til kontinentet, ratifikasjon av Europi
pe- avtalen - se OLJEOMSETNING (1992-93) II, 
2. 

- traseevalg for Fjellpipe-ledningen- se OLJEOM
SETNING (1989-90) Ill, 12. 

- utbygging av et tredje transportsystem til konti
nentet- se OLJEOMSETNING (1990-91) Il, l. 

Gassleveranser, markedsutviklingen - se OLJE 
(1989-90) li, l. 

Gassmasker i Buskerud, mangel på - se SIVIL
FORSVAR (1990-91) Ill, l. 

Gassoverføring til Østlandet - se OWEOMSET
NING (1989-90) Ill, 6. 

Gassrørledning til Sverige, arkeologiske undersø
kelser før utbygging av- se OLJEOMSETNING 
(1989-90) Ill, 11. 

Gatebarn i Brasil, drap på- se MENNESKERET
TIGHETER (1991-92) Ill, 2. 

Gatesalg av baguetter i Oslo, kommunal tillatelse -
se VAREHANDEL (1990-91) Ill, 5. 

GATT og norsk landbruk- se LANDBRUK (1989-
90) I, l 

- tapet i eplesaken og distriktspolitiske hensyn -
se ØKONOMISK SAMARBEID (1989-90) Ill, 3 

- Televerkets brudd på regelverket - se TELE
VERKET (1989-90) Ill, 2. 

GATT-avtale om offentlige innkjøp - se traktater 
(1989-90) li, 6. 

GATT-forhandlingene avtaleutkast i norsk tekst -
se ØKONOMISK SAMARBEID (1991-92) Ill, 13. 

- beskyttelse av i-lands opphavsrettigheter - se 
ØKONOMISK SAMARBEID (1991-92) Ill, 5. 

- diverse kommuner og fylkeskommuner sender 
skriv om - se ØKONOMISK SAMARBEID Il. 

- diverse kommuner sender skriv om - se ØKO
NOMISK SAMARBEID Il 

- genmodifiserte organismer - se ØKONOMISK 
SAMARBEID (1991-92) li, 2 og (1991 -92) Ill, 4 og 
9. 

- henvisning fra samvirkeorganisasjonene ved 
sentralisering av bedrifter - se ØKONOMISK 
SAMARBEID (1989-90) Ill, 2. 

- konsekvenser for næringsmiddelindustrien - se 
ØKONOMISK SAMARBEID (1991-92) Ill, 3. 

- krav til helse, sikkerhet og miljø - se MILJØ
VERN (1991-92) Ill, 12. 

- norsk medlemskap i MTO (Multilateral Trade 
Organization)- se ØKONOMISK SAMARBEID 
(1991-92) Il, 2 og (1991-92) Ill, lO og 11. 

- og jordbruksoppgjøret- se LANDBRUK (1990-
9l)II, 27 

- og norsk landbruk- se LANDBRUK (1990-91) I, 
l og Ill, 9; (1991-92) I, l og Ill, 9, 13 og 16; (1992-
93) I, l. 

- redegjørelse og debatt - se ØKONOMISK SAM
ARBEID (1991-92) li, 2. 

- Regjeringens tiltak i «eplesaken»- se ØKONO
MISK SAMARBEID (1991-92) Ill, 12. 

- sammenheng med Brasil-konfer:.nsen om glo
bale miljø- og utviklingsspørsmål - se MILJØ
VERN (1991-92) Ill, 11. 

- stormaktsdirigering av sluttresultat - se ØKO
NOMISK SAMARBEID (1991-92) Ill, 8. 

- styrking av forbrukernes representasjon - se 
LANDBRUK (1991-92) Ill, 5. 

- Sømna kommune sender uttalelse - se UTEN
RIKSHANDEL (1990-91) II, 9 

- Uruguay-runden - se STATSBUDSJETTET 
(1990-91) I, 3 og (1991-92) I, 2 og Ill, l; ØKONO
MISK SAMARBEID (1990-91) Il, l. 

- utenriksredegjørelse - se UTENRIKSSAKER 
(1990-91) Il, 9. 

- utsettelse av stortingsmelding om landbrukspo
litikken- se LANDBRUK (1991-92) Ill, 13. 

Gaularvassdraget, vern av - se VANNKRAFT 
(1992-93) Il, 2. 

Gaupe, forvaltning av- se NATURVERN (1991-92) 
li, 2. 

Gaupejakt, hjemmel for kvoteregulering- se NA
TURVERN (1991-92) IV, 4. 

Gaustad sykehus, inndraging av overførte midler -
se SYKEHUS (1991-92) Il, 2. 

- lobotomipraksis- se SYKEHUS (1990-91) Ill, 21. 
Gaustadbekkdalen barnehage i Oslo, nedlegging 

av- se BARNEHAGER (1990-91) III, 10. 
Gavepensjon ved innskrenkning i bedrifter - se 

FOLKETRYGD (1991-92) Ill, 11. 
Gaver, forslag om skattefritak for - se SKATTE

FRADRAG (1990-91) IV, l. 
Gebyr, myndighet for Biltilsynet til ilegging - se 

VEGTRAFIKK (1990-91) IV, l 
- på ankesaker til Trygderetten - se TRYGDER 

(1990-91) III, 12. 
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- på behandling av klagesaker i Forbrukerrådet -
se FORBRUKERSAKER (1989-90) I, l; (1990-91) 
I, l. 

- ved for sent innleverte ligningsoppgaver - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1991-92) Ill, 9. 

Gebyrstillinger i Havbruksforvaltningen, omgjø
ring til faste stillinger- se FISKERIER (1991-92) 
I, l. 

Gebyrstipend, gjeninnføring for medisinstudenter 
i utlandet- se STATSBUDSJETTET (1992-93) U, 
8. 

- til utenlandsstuderende- se STUDIEFINANSI
ERING (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Geiranger, Strandas kommunale E-verks planer i
se VANNKRAFT (1990-91) Ill, l. 

Genbank på Svalbard, etablering av internasjonal 
-se VITENSKAP (1990-91) Ill, l. 

Genmodifiserte organismer, tilpasning til EFs di
rektiver for bruk av- se EFTA/EF (1989-90) Ill, 9. 

Genteknologi eiendomsrett til resultater av gentes
ter- se VITENSKAP (1991-92) Ul, l. 

- forslag om forbud mot patent på liv- se VITEN
SKAP (1992-93) IV, l. 

- genmodifiserte organismer - se VITENSKAP 
(1991-92) Ill, 2 og 4 og ØKONOMISK SAMAR
BEID (1991-92) Il, 2. 

- Havforskningsinstituttets rolle i forslag til lov 
om- se VITENSKAP (1991-92) Ul, 7. 

- innen medisinsk forskning - se HELSEVESEN 
(1989-90) l, l. 

- konsekvensutredninger - se NATURVERN 
(1989-90) I, l . 

- offentlig nemnd for - se HELSEVESEN (1990-
91) I, l. 

- stortingsmelding om- se VITENSKAP (1990-91) 
Il, 4. Il, 5. 

- stortingsmelding om mennesker og bioteknolo
gi - se VITENSKAP (1992-93) 

- utplanting av genmodifisert potetplante- se VI
TENSKAP (1990-91) III, 3. 

- utplanting av transgen potetplante - se VITEN
SKAP (1989-90) Ill, 7. 

- varemerking av produkter fremstilt ved - se 
FORBRUKERSAKER (1991-92) Ill, 3. 

- åpenhet omkring forskning - se VITENSKAP 
(1991-92) Il, 3. 

Genteknologiloven - se VITENSKAP (1992-93) IV, 
2. 

Genterapi, stortingsmelding om mennesker og 
bioteknologi- se VITENSKAP (1992-93) Il, 5. 

Geos Consult A/S, Stjørdal, manglende betaling 
fra Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet- se INDUSTRI (1992-93) Ill, 7. 

Gerontologisk institutt, budsjett - se ELDREOM
SORG (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

Gevinstbeskatningsloven, endr. i - se SKATTER 
(1989-90) IV, 3. 

Gevinstbeskatning 1990 ved avhendelse av tomt 
og eiendommer - se SKATTER (1990-91) I, 2; 
(1991-92) I, 2. 

- betinget fritak for ekspropriasjonserstatninger
se SKATTER (1991-92) IV, 10. 

Gibostad fort, nedleggelse av- se FORSVAR (1990-
91) Il, 5. 

GIEK- se Garanti-Instituttet for Eksportkreditt. 
Giftavfall, levering til mottak - se FORURENS

NING (1989-90) III, 39. 
Giftinformasjonssentralen, budsjett- se HELSE

VESEN (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

Giftstoffer, ulovlig sprøyting mot insekter i bolig
hus- se HELSEVESEN (1989-90) Ill, 16. 

Gildeskål kommune sender uttalelse om GATT-av
talen- se KOMMUNER (1990-91) Il, 11. 

Gimle skole, Kristiansand, filmfremvisning under 
«Operasjon Dagsverk» - se VIDEREGAENDE 
SKOLER (1991-92) Ill, l. 

Gjeldsbrevloven, endr. i- se PRISER (1992-93) IV, 
3. 

Gjeldsbyrde den internasjonale -se ØKONOMISK 
SAMARBEID (1990-91) Il, 12 

- gunstige tilbakebetalingsordninger til særlig 
fattige u-land - se UTENRIKSHANDEL (1990-
91) I, 2 

- i Afrika, tiltak mot - se UTVIKLINGSHJELP 
(1989-90) I, l; (1990-91) l, 2. 

- internasjonale moratorieavtaler - se UTEN
RIKSHANDEL (1991-92) U, l. 

- tiltak mot u-landenes - se UTVIKLINGSHJELP 
(1989-90) Il, l. 

Gjeldskrisen i fiskerinæringen, tiltak for å avhjel
pe- se FISKERIER (1989-90) Il, 6. 

Gjeldslettetiltak, budsjett 1991 - se UTVIK
LINGSHJELP (1990-91) l, 2; (1991-92) I, 2. 

- for ikke-NORAD-anbefalte garantier - se UT
VIKLINGSHJELP (1991-92) Il, 4. 

- inndekning av bev. 1992 - se UTVIKLINGS
HJELP (1991-92) Il, 6. 

- redusert budsjett 1993 - se UTVIKLINGS
HJELP (1992-93) I, l. 

- -se STATSBUDSJETTET (1991-92) I, 39. 
Gjeldsordningsloven - se FORBRUKERSAKER 

(1991-92) IV, l. 
- adgang for Lånekassen til deltakelse i gjeldsfor

handlinger- se STUDIEFINANSIERING (1992-
93) IV, l. 

- endr. i- se FORBRUKERSAKER (1992-93) IV, 3. 
- midler til gjennomføring - se FORBRUKERSA-

KER (1992-93) l, l. 
- omdisponering av midler 1992 - se DOMSTO

LER (1992-93) Il, l. 
- praktisering av - se FORBRUKERSAKER 

(1992-93) Ill, 7. 
- styrking av domstolene i forb. med - se DOM

STOLER (1992-93) l, l. 
- tilleggsbev. 1992 i forbindelse med - se FOR

BRUKERSAKER (1991-92) Il, 2. 
- utelukkelse pga. arbeidsløshet - se FORBRU

KERSAKER (1992-93) Ill, 5. 
Gjeldsproblemer- se STATSBUDSJETTET (1990-

91) I, 34. 
- for borettslag, adgang for Husbanken til å delta i 

gjeldsforhandlinger - se BOLIGBYGGING 
(1992-93) IV, l. . 

- for borettslag, henstilling om tiltaksplan- se BO
LIGBYGGING (1992-93) U, 4. 

- ved bruk av kjøpekort - se FORBRUKERSA
KER (1992-93) Ill, 2. 

- barnevernet brukt som trussel mot folk med - se 
BARNEVERN (1991-92) III, 8. 

- endr. i Husbankloven - se DEN NORSKE 
STATS HUSBANK (1991-92) IV, l. 

- endring i regler vedrørende gjeldsproblemer - se 
LANDBRUK (1991-92) III, 23. 

- frivillig gjeldsordningsopplegg i Lånekassen- se 
STUDIEFINANSIERING (1992-93) Ill, 2. 

- kommunalt veiledningsapparat ved - se FOR
BRUKERSAKER (1990-91) Ill, 4 

- krav til statstikk over omfang - se FORBRU
KERSAKER (1991-92) III, 13. 

- kriterier for Etableringslån Il - se DEN NOR
SKE STATS HUSBANK (1991-92) Ul, l. 

- psykiske belastninger for barn - se BARNE
VERN (1991-92) Ill, 4. 

- rettshjelpordning for folk med -se RETTSVE
SEN (1990-91) Ill, 7; FORBRUKERSAKER 
(1991-92) Ill, 8. 

- rådgivningsstillinger til Husbanken - se DEN 
NORSKE STATS HUSBANK (1991-92) Ill, 6. 
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- rådgivningstjeneste for personer med- se FOR
BRUKERSAKER (1992-93) Ill, 4. 

- statlig og kommunalt ansvar for folk med - se 
FORBRUKERSAKER (1992-93) Ill, l. 

- statsgarantert lån for folk med - se FORBRU
KERSAKER (1991-92) Ill, 9. 

- tilskudd til boligsamvirke og Husbanken - se 
STATSBUDSJETTET (1991-92) Il, 11. 

- tiltak for byfornyelsesofre - se BOLIGBYG
GING (1992-93) Il, 2 og 3 og STATSBUDSJET
TET (1992-93) I, 3. 

- tiltak mot- se BOLIGBYGGING (1990-91) Il, l; 
(1991-92) I, l og Il, 3; FORBRUKERSAKER 
(1991-92) I, l; FUNKSJONSHEMMEDE (1990-
91) Ill, 14; SKATIEFRADRAG (1990-91) Il, 4. 

- u-landenes- se INTERNASJONALT SAMAR
BEID (1989-90) Il, 5 og 6. 

Gjeldsrådgivere, utvidelse av tilbud- se FORBRU
KERSAKER (1991-92) Ill, 7. 

Gjeldssikringsfond, forslag om - se BOLIGBYG
GING (1990-91) Il, l. 

Gjemnes kommune, Møre og Romsdal, nytt feng
sel i- se FENGSLER (1989-90) Ill, 15. 

- uttalelser om jordbruksoppgjøret 1991 - se 
KOMMUNER (1990-91) Il, 40. 

Gjengedal, Ola Johan, minnetale over tidl. stor
tingsrepr., S.tid. 3765 (26.5.92). 

Gjengedalsvassdraget- se VANNKRAFT (1992-93) 
Il, l. 

Gjenopptagelsesdomstol, vurdering av en egen -
se DOMSTOLER (1992-93) I, l. 

Gjerde- og beitelovgivning, arbeidet med - se 
LANDBRUK (1990-91) Ill, 15. 

- revisjon av- se LANDBRUK (1989-90) Ill, 15. 
Gjermå Energiverk, strømprisøkning ved - se 

ELEKTRISITET (1989-90) Il, 3. 
Gjesteelevordning, gjennomgang av - se VIDERE

GÅENDE SKOLER (1989-90) I, l. 
- oppheving av- se GRUNNSKOLE (1990-91) Il, l 

og (1990-91) IV, 2. 
Gjestepasienter, avgiftsøkning ved Rikshospitalet 

- se FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI 
(1989-90) Ill, 3. 

Gjestepasientordningen forslag om endringer - se 
HELSEVESEN (1991-92) Il, 12. 

- forslag om å redusere betydningen av - se HEL
SEVESEN (1992-93) Il, 10. 

- oppheving av -se HELSEVE~EN (1991-92) Ill, 
28. 

- sammenheng med ventelister - se HELSEVE
SEN (1991-92) Ill, 10 og FYLKESKOMMUNE
NES ØKONOMI (1991-92) Ill, 3. 

- - se FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI 
(1989-90) I, 2; (1990-91) I, l; (1991-92) I, 4. 

Gjestepasientpris ved Rikshospitalet, økning i- se 
SYKEHUS (1989-90) Ill, 20. 

Gjuvberget Skog, Åsnes kommune, konsesjon på 
kjøp av- se LANDBRUK (1992-93) Ill, 10. 

Gjærevoll, Olav, utvalgsleder - se NATURVERN 
(1992-93) Il, 4; SJØFOLK (1992-93) IV, l. 

Gjærum-utvalget, oppfølging av innstilling om si
viløkonomutdanning - se HØGRE UTDAN
NING (1992-93) Ill, l. 

Gjørv-utvalget, delinnstilling om administrasjons
styret -se STORTINGETS ADMINISTRASJON 
(1990-91) Il, l. 

- innstilling fra - se STORTINGETS ADMINI
STRASJON (1991-92) Il, 2. 

Gjøvik, elektronisk overvåking av sykehjemspasi
enter- se SYKEHUS (1991-92) Ill, 21. 

- framtida for postterminalen - se POST (1992-93) 
Ill, 5. 

- opprettholding av Våtsveen psykiatriske syke
hjem- se SYKEHUS (1991-92) Ill, 11. 

Gjøvikbanen, opprusting av - se JERNBANER 
(1991 -92) Ill, 7. 

Glass, avtaksproblemer for innsamlet - se FOR
URENSNING (1990-91) Ill, 20 

Glass, gjenvinning ved Moss Glassverk - se FOR
URENSNING (1990-91) Il, 2 og (1990-91) Ill, 14. 

Glasshytta A/S i Tvedestrand, støygrense i sam
svar med byggeforskriftene - se MILJØVERN 
(1991-92) Ill, l. • 

Glattcelle, tiltak mot dødsfall i -se POLITI OG PA
TALEMYNDIGHET (1992-93) Ill, 17. 

Glattkjøringsbaner for opplæring av førere til tun
ge kjøretøy- se VEGTRAFIKK (1991-92) Il, l. 

Glava, muligheter for fortsatt norsk eierskap - se 
INDUSTRI (1992-93) III, 12. 

Glideskala, bortfall som konsesjonsvilkår- se OL
JEUTVINNING (1992-93) I, 2. 

- på Bragefeltet- se OLJEUTVINNING (1989-90) 
Il, 3. 

Glideskalautøvelse i utvinningstillatelse 089 - se 
OLJEUTVINNING (1990-91) I, 2. 

Glittre Sanatorium, budsjett 1990- se SYKEHUS 
(1989-90) I, l. 

- nedleggelse som statlig sykehus- se SYKEHUS 
(1990-91) I, l 

- overdragelse fra staten til Landsforeningen for 
Hjerte- og Lungesyke - se SYKEHUS (1990-91) 
Il, l. 

Glomfjord, flytting av salpetersyreproduksjon til -
se NORSK HYDRO AS (1990-91) Ill, l. 

- trinn Il i utbygging- se VASSDRAGSREGULE
RING (1991-92) Ill, l. 

Glomfjordutbyggingen, sysselsetting i forbindelse 
med- se SYSSELSETTING (1992-93) I, 2. 

- tilskudd til Statkraft for fullføring - se ELEK
TRISITET (1992-93) Il, 8. 

Glomma, overvåking av vannkvaliteten- se FOR
URENSNING (1990-91) Ill, 18. 

Glommaregionen, handlingsplan for Nedre - se 
NATURVERN (1989-90) III, 14. 

Glommens og Laagens brukseierforening, regule
ring av Øyeren - se VASSDRAGSREGULE
RING (1990-91) Ill, l. 

Godal, Bjørn Tore, utnevnes til statsråd - se RE
GJERINGEN (1991-92) Il, 3. 

Godstransport og miljøaspektet -se JERNBANER 
(1989-90) nr, 5 

- overføring fra Bergensbanen til veg- se JERN
BANER (1989-90) Ill, l. 

Godtgjøringssystemet til vernepliktige mannska
per- se MILITÆRT PERSONELL (1990-91) Il, 3. 

Gol kommune, oppfordring til importforbud av 
tropisk tømmer- se MILJØVERN (1991-92) li, 3. 

Golfbaner, sikring av areal for framtidig matpro
duksjon- se LANDBRUK (1989-90) Ill, 9. 

Golf-konflikten, og koblingen med andre Midtøs
ten- spørsmål- se UTENRIKSSAKER (1990-91) 
Ill, 15 

- avvikling av PLOs kontor i Oslo - se UTEN
RIKSSAKER (1990-91) III, 18 

- bev. til å avhjelpe økonomiske vanskeligheter 
for land i Afrika som følge av - se UTVIK
LINGSHJELP (1990-91) Il, 9 

- bistand til evakuerte fra Kuwait og Irak - se 
UTENRIKSSAKER (1990-91) Il, l 

- dekning av inntektssvikt ved kortbaneflyplasse
ne som følge av- se LUFTFART (1991-92) Il, l. 

- FNs håndtering av- se FN (1990-91) Il, 5 
- FNs rolle - se UTENRIKSSAKER (1990-91) li, 

15 
- forslag om tilbakelevering av raketter utlånt til 

Tyrkia- se UTENRIKSSAKER (1991-92) Il, 6. 
- inndekning av bevilgninger - se STATSBUD

SJETTET (1990-91) Il, 14 
- inndekning av ekstrabev. til humanitær bistand 

-se UTENRIKSSAKER (1990-91) Il, 10 og 17 
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- KIV Andenes' oppdrag under -se FORSVAR 
(1990-91) Il, 2 og 7; (1990-91) Ill, l og 14; STATS
BUDSJE'ITET (1990-91) I, 31 

- NATOs vedtak om å sende kampfly til Tyrkia - se 
NATO (POLITISKE SPM) (1990-91) Ill, 2 og 3 

- norsk bistand til amerikanske skip - se UTEN
RIKSSAKER (1990-91) Il, 4 

- norsk deltakelse i UNIKOM -se UTENRIKSSA
KER (1990-91) Il, 13 

- norsk sanitetskompani til Saudi-Arabia - se 
UTENRIKSSAKER (1990-91) Il, 8 

- norsk støtte til gjenoppbygging i Israel - se 
UTENRIKSSAKER (1990-91) III, 17 

- norsk støtte til håndhevelse av sanksjonene mot 
Irak- se UTENRIKSSAKER (1990-91) Il, 3 og 12 

- redegjørelse av utenriksministeren- se UTEN
RIKSSAKER (1990-91) Il, 7 og 9 

- redegjørelse av utenriksministeren om kurdisk 
flyktningka tas trofe - se UTENRIKSSAKER 
(1990-91) Il, 11 

- skattefri ulempegodtgjøring for personell som 
tjenestegjør i forbindelse med- se FN- STYR
KER (1990-91) IV, l 

- terrorber~dskap ved norske flyplasser- se POLI
TI OG PATALEMYNDIGHET (1990-91) Ill, 12 

- tilleggsbevilgninger 1991 i forbindelse med 
norsk engasjement- se FORSVAR (1991-92) Il, 3. 

Golf-krisen etter Iraks invasjon av Kuwait - se 
UTENRIKSSAKER (1989-90) li, 9-11. 

Goodwill, avskriving av forretningsverdi - se AK
SJER (1991-92) IV, 2. 

- avskrivning av forretningsverdi ervervet ved arv 
eller gave- se SKATTER (1992-93) IV, 2. 

- skattemessig behandling av - se SKATTER 
(1992-93) IV, 7. 

Goodwill-avtaler, forslag fra Øystein Hedstrøm 
sendt Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT (1992-93) I. 

Gorbatsjov, Mikhail Sergejevich, Nobels fred
spris 1990, ref. S.tid. 197 (16.10.90) og vedlagt 
protokollen. 

- President i Sovjetunionen, nobelforedrag - se 
UTENRIKSSAKER (1990-91) Il, 15 

Gran Canaria, tredjeklasse i videregående skole 
ved den norske skolen - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1990-91) III, 7. 

Gran kommune, oppfordring til forbud mot import 
av tropisk tømmer- se MILJØVERN (1990-91) 
II, 2 

- utvisning av en filippinsk morsmålslærer - se 
GRUNNSKOLE (1990-91) Ill, l. 

Grane kommune, nedlegging av Svenningdal post
kontor- se POST (1989-90) Ill, 3. 

Granfosslinjen, bevilgning 1991 -se VEGVESEN 
(1990-91) I, l. 

- Oslo, bev. 1989- se VEGVESEN (1989-90) Il, l og 
2 

- Oslo, budsjett 1990- se VEGVESEN (1989-90) I, 
2 

- Oslo, saldering 1990- se STATSBUDSJETTET 
(1989-90) I, 26. 

Granly, Østre Toten, nedlegging av HVPU-institu
sjon- se FUNKSJONSHEMMEDE (1990-91) Ill, 
23. 

Granskingskommisjon i Rekstensaken, rapport 
fra· se SJØFART (1989-90) Il, 3. 

Granskningsutvalg, deltakelse av LO i - se SJØ
FART (1989-90) Ill, 7. 

Grasdalen skredforskningsstasjon - se VITEN
SKAP (1991-92) III, 5. 

Gratangen Interkommunale Vaktsentral, brann
varsling for Harstad til - se KOMMUNER (1990-
91) nr, 10. 

Graver-utvalget, utredning om gjeldsordning for 
privatpersoner- se FORBRUKERSAKER (1991-
92) Ill, 9. 

Gravferd, forslag om adgang til bruk av kirkebygg 
ved borgerlig- se DEN NORSKE KIRKE (1989-
90) Il, l. 

Gravferdshjelp, auke i - se TRYGDER (1990-91) 
Ill, 8 

- budsjett- se TRYGDER (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 
2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- forskriftshjemmel om båretransport - se TRYG
DER (1990-91) IV, 5 

- forslag om økning i- se TRYGDER (1990-91) Il, 
7. 

- ved gravlegging av dødfødte barn- se TRYG
DER (1989-90) IV, 2. 

Graviditet, oppsigelsesvern for kvinner som tje
nestegjør på NIS-skip - se LIKESTILLING 
(1990-91) IV, l. 

- unntak i NIS-loven fra forbud mot oppsigelse 
pga.- se LIKESTILLING (1989-90) Ill, 5. 

Greaker A/S, papireksport til Sovjetunionen - se 
UTENRIKSHANDEL (1990-91) Ill, 10. 

Greifswald, tiltak for å få stengt kjernekraftverket 
i- se ATOMKRAFT (1989-90) III, 4. 

Grendeskoler, bevaring av skolestruktur - se 
GRUNNSKOLE (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Grenland, framdrift og løsninger av bru- og veg
prosjekt- se VEGVESEN (1990-91) Ill, 4. 

Grenlandsfjorden, fiskerestriksjoner på grunn av 
dioksiner- se FORURENSNING (1991-92) Ill, 9. 

- oljevernberedskap- se FORURENSNING (1991-
92) ru, 12. 

Grenlandsleia, nedlegging av Langøytangen fyr -
se SIKKERHET TIL SJØS (1989-90) Ill, 7. 

Grenlandsområdet, felles terminal for buss og 
jernbane -se SAMFERDSEL (1989-90) Ill, 2. 

- forslag om fast stasjon for skipskontroll- se SIK
KERHET TIL SJØS (1991-92) li, 2. 

- styrking av Skipskontrollen- se SIKKERHET 
TIL SJØS (1991-92) Ill, 13. 

Grenseboere, bilbeskatningsregler for - se TOLL 
(1989-90) Ill, 3. 

Grensehandel, omlegging av avgiftssystemet for å 
motvirke- se SÆRAVGIFTER (1992-93) I, 3. 

Grensekommissær, budsjett - se GRENSES
PØRSMÅL (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) 
I, l; (1992-93) I, l. 

Grensekontroll for levende dyr, EFs prinsipp om 
avskaffelse av- se EFTA/EF (1989-90) Ill~ 14. 

- i Halden politidistrikt- se POLITI OG P ATALE
MYNDIGHET (1990-91) Ill, 20. 

- i Østfold, bedring av - se GRENSESPØRSMÅL 
(1989-90) III, 4. 

- ved Svinesund- se POLITI OG PÅTALEMYN
DIGHET (1991-92) Ill, 7. 

Gren~emerking, budsjett - se GRENSESPØRS
MAL (1989-90) I, 2; (1990-91) I, l; (1991-92) I, 2; 
(1992-93) I, l. 

Grenseoverskridende miljøvirkninger, konven
sjon om konsekvensutredninger - se MIWØ
VERN (1992-93) Il, 2. 

Grensepasseringsavgift for russere som besøker 
Finnmark- se TOLL (1991-92) III, 6. 

Grensepass, avs.kaffelse av ordningen- se GREN
SESPØRSMAL (1989-90) Ill, 3. 

GRENSESPØRSMÅL .................. 213 

Grensestasjoner i Østfold, tiltak mot. ulovlig inn
vandring - se GRENSESPØRSMAL (1990-91) 
III, l. 

Grensetvist Jan Mayen/Grønland, bev. i forbindel
se med- se DEPARTEMENTER (1991-92) Il, l. 

Grieg-akademi, planer for et - se UNIVERSITET 
(1992-93) I, l. 
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Grieg-jubileet, bev. 1992- se KUNST (1991-92) I, 2. 
- Norgesprofilering gjennom- se UTENRIKSSA

KER (1992-93) l, l. 
Grimstad, legevaktformidling gjennom Falken - se 

HELSEVESEN (1992-93) Ill, 10. 
Grimstad kommune, overskridelse av tildelings

rammen innenfor arbeidsmarkedssektoren - se 
SYSSELSETTING (1989-90) Il, 5. 

Grinimonumentet, tilskudd til - se STORTINGET 
(1989-90) Il, 6. 

Gro-dagen, forslag om fjerning (ikke bifalt) - se 
STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 32 og (1992-93) 
Il, 8. 

Grong kommune sender uttalelse om gjenvin
ningsanlegg i Dounreay - se ATOMKRA.Fr 
(1989-90) Il, 3. 

Grue, Direktoratet for statens skogers kjøp av Velt
seterskogen- se SKOGBRUK (1991-92} Ill, l. 

Grue kommune sender uttalelse om GATT-for
handlingene- se KOMMUNER (1991-92) Il, 10. 

Grunnbeløpet, indeksregulering fra 1.12.90 - se 
FOLKETRYGD (1990-91) li, 5 

- regulering - se FOLKETRYGD (1989-90) Il, 9; 
(1990-91) Il, 11 og 12; (1991-92) Il; 10; (1992-93) Il, 
8. 

Grunneiere, erstatning hvis fiskerett berøres - se 
GRUNNLOVEN (1991-92) IV, 2. 

Grunnfondsbevis, erverv til underkurs for spare
bankansatte- se SKATTER (1990-91) IV, 4. 

- formuesansettelse- se SKATTER (1991-92) IV, l 
og 4. 

- overgangsregel for skatteplikt på- se SKATTER 
(1992-93) IV, 2. 

- skatt på renter 1992- se SKATTER (}992-93) l, 2. 
Grunnkjøpslån, budsjett- se STATSLAN (1989-90) 

I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 
- endr. budsjett - se STATSLÅN (1991-92) Il, 2; 

(1992-93) II, l. 
Grunnkjøpsobligasjoner, budsjett - se STATS

LÅN (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1991- STATSLÅN (1991-92) Il, 2. 
Grunnkurs elektrolinje, statstilskudd til fyllqme i 

forbindelse med ny fagplan- se VIDEREGAEN
DE SKOLER (1989-90) Ill, 18. 

- i reiseliv, navneforslag - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1992-93) Ill, l. 

- reduksjon i antall- se VIDEREGÅENDE SKO
LER (1991-92) Il, 2. 

GRUNNLOVEN ........................ 215 

GRUNNSKOLE ........................ 219 

Grunnskoleloven, endr. i- se LOKALFORVALT
NING (1992-93) IV, l; SOSIALVESEN (1991-92) 
IV, 1 og UTDANNING (1991-92) IV, l. 

- rett til opplæring i samisk- se GRUNNSKOLE 
(1990-91) IV, l. 

Grunnskolerådet, nedlegging - se UTDANNING 
(1990-91) Il, 5. 

- avslutting av forsøket «Vurdering og veiled
ning»- se GRUNNSKOLE (1989-90) Ill, 11. 

Gruppereklame i postkasser, reservasjonsordning 
-se POST (1992-93) Ill, l. 

Grøfting, bev.- se JORDBRUK (1990-91) I, l; (1991-
92) I, l. 

Grønland helse- og sosialsenter, Oslo, sosialhjelp 
i form av naturalytelser - se SOSIALVESEN 
(1991-92) HI, 4. 

Grønland politiarrest, smugling av narkotikas.Prø
yter til Oslo kretsfengsel - se POLITI OG PATA
LEMYNDIGHET (1990-91) Ill, 17. 

Grønn bok, miljøtiltak i statsbudsjettet - se MILJØ
VERN (1989-90) I, 2; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

Grønnsaker, kontroll med plantevernmidler - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1989-90) Ill, 6. 

Grønt Prosjekt A/S, Figgjo, Stavanger, bev. 1990-
se DISTRIKTSUTBYGGING (1989-90) I, l. 

Grønvik, Gunnvald, forslag til revidert valgord
ning- se VALG (1991-92) Il, 4. 

Gråsoneanstalt, egen institusjon for innsatte med 
personlighetsavvik - se KRIMINALOMSORG 
(1991-92) I, l. 

GSP, tollpreferansesystem, utelukkelse av Jugosla
via· se UTENRIKSSAKER (1991-92) III, 6. 

Guatemala, behandling i FNs menneskerettskom
misjon - se MENNESKERETTIGHETER (1990-
91) Ill, 7 

- overgrep mot indianere- se MENNESKERET
TIGHETER (1990-91) Ill, 10. 

- uttalelse fra Norges konsul om situasjonen i lan
det - se UTENRIKSSAKER (1991-92) Ill, 20; 
(1992-93) Ill, 4. 

Guineaorm i Afrika, India og Pakistan, utryddelse 
av- se UTVIKLINGSHJELP (1991-92) Ill, 7. 

Gul bok - se STATSBUDSJETTET (1989-90) I, 4; 
(1990-91) I, 4; (1991-92) I, 3; (1992-93) I, 3. 

Gulating Lagmannsrett, personellstyrking - se 
DOMSTOLER (1991-92) I, l. 

Gullbring Kulturanlegg AS, prosjekt i Bø kom
mune- se KOMMUNENES ØKONOMI (1990-91) 
Ill, 6. 

Gullfak$-feltet, konstitusjonelle antegnelser 1990 
til avregning for avgiftsolje - se RIKSREVISJO
NEN (1991-92) Il, 4. 

Gutenberghus, avtale om overtakelse av norsk 
ukepresse fra Orkla Media- se MASSEMEDIA 
(1991-92) Ill, 2. 

Gylne fallskjermer i arbeidsforhold, beskatning 
av- se PERSONBESKATNING (1992-93) IV, l. 

Gyvatn skytefelt, Bykland kommune, bev. til 
grunnerverv- se FORSVAR (1990-91) I, l; (1991-
92) I, l. 

- båndlegging av areal - se FORSVAR (1991-92) 
Ill, 7. 

- ny vurdering av- se FORSVARSMATERIELL 
(1992-93) Il, 4. 

Haagdeklarasjonen, erklæring fra den tredje inter
nasjonale konferansen om beskyttelse av Nord
sjøen- se FORURENSNING (1992-93) Il, 7. 

Haag-domstolen, tvist mellom Danmark og Norge 
om grensespørsmål mellom Jan Mayen og Grøn
land- se INTERNASJONAL RETT (1989-90) Il, 
l. 

Habilitet - se Inhabilitet. 
Habornvegen i Østfold, fodenging av - se VEGVE

SEN (1990-91) Il, 5. 
Hadeland Glassverk, manglende konsesjonssøk

nad fra Made In A/S - se INDUSTRI (1989-90) 
Ill, l. 

Hadrian R/ A, avtale i forbindelse med Reksten-sa
ken -se SJØFART (1989-90) Il, 3. 

Hafslund-Nycomed, konflikt om rettigheter til 
forskningsdata ·se VITENSKAP (1990-91) Ill, 2. 

Haga, Borghild Bondevik, minnetale over tidligere 
stortingsrepresentant, S. tid. 3063 (23.4.90). 

Haglgev~r, kontrollplikt ved nyerverv- se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1989-90) IV, l. 

Hagstrøm, Viggo, utvalgsleder- se HANDEL (1991-
92) IV, 4. 

Halden, EDB-undervisningslokaler ved Hærens 
forvaltningsskole - se FORSVARSMATERIELL 
(1990-91) Il, 3 

- endring av poststedsnavnet Tistedal- se POST 
(1991-92) Ill, 2. 

- fortsatt drift av fabrikken VARTA A/S - se IN
DUSTRI (1989-90) Ill, 17 
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- nedleggelse av Saab-Scanias fabrikk -se INDU
STRI (1990-91) Ill, l og 5 

- politiqistrikt. fast grensekontroll - se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1990-91) Ill, 20 

- reduksjon i utslipp fra Saugbruksforeningen- se 
FORURENSNING (1990-91) Ill, 11 

- status som DU-område - se DISTRIKTSUT
BYGGING (1990-91) Ill, 4 

- utsettelse av produksjonsstart ved Saugbrugs
foreningens LWC-fabrikk- se INDUSTRI (1989-
90) Ill, 16. 

- verdensfestival for amatørteater 1991 - se 
KUNST (1990-91) I, 2 

- virkemidler for å lette sysselsettingssituasjonen 
-se SYSSELSETTING (1990-91) Ill, 2. 

Halden kommune som vertskommune for Østerbo 
sentralinstitusjon - se KOMMUNENES ØKO
NOMI (1992-93) Ill, 2. 

Halden lensmannskontor, søknap om tildeling av 
tjenestebil- se POLITI OG PATALEMYNDIG
HET (1992-93) Ill, 34. 

Haldenkanalen, budsjett- se VANNKRAFT (1989-
90) I, l; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, l. 

- tilskudd til opprustning 1993 .- se VANNKRAFT 
(1992-93) I, l. 

Haldenprosjektet- se ATOMKRAFT (1989-90) I, l; 
(1990-91) Ill, l og 4; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- forlengelse av internasjonal avtale 1991-93 - se 
ATOMKRAFT (1990-91) I, 2. 

- forslag om avvikling av atomreaktoren - se 
ATOMKRAFT (1990-91) Il, l. 

- tungtvannslekkasje- se ATOMKRAFT (1991-92) 
Ill, l. 

Haldenvassdraget, miljøtiltak - se LANDBRUK 
(1990-91) l,_ l; (1991-92) I, l. 

Halle gård, As, konstitusjonelle antegnelser 1991 
til kjøp av - se RIKSREVISJONEN (1992-93) Il, 
2. 

Hallingdal, konsesjon for .pukkverk i Hol - se IN
DUSTRI (1989-90) Ill, 14. 

- pålegg til overnattingsbedrift om å ta ned opp
lysningsskilt- se NATURVERN (1990-91) Ill, 2. 

Hallingmål, innlegg i Odelstinget på - se SPRÅK 
(1989-90) IV, l. 

Halmbrenning, helse- og miljøproblemer ved - se 
LANDBRUK (1990-91) Ill, 2. 

Halonavgift 1990 -se SÆRAVGIFTER (1989-90) I, 
4. 

- 1991 eller forbruksreduksjon - se SÆRAVGIF
TER (1990-91) I, 4. 

Halsa, overførbart tilskudd til riksveganlegg - se 
VEGVESEN (1989-90) Il, 3. 

Haltdalen, konkurranse om tunnelarbeider på 
Rv30- se VEGVESEN (1992-93) Ill, 17. 

Haltenbanken, avsetning av petroleum fra - se OL
JEOMSETNING (1991-92) Il, l. 

- bygging av gasskraftverk uten C02- utslipp - se 
ELEKTRISITET (1990-91) Ill, 2. 

- ilandføring og beslutning om utbygging av Hei
drun- se OLJEOMSETNlNG (1989-90) Ill, lO 

- som leveringskilde for gass -se OLJEOMSET
NING (1989-90) III, 2. 

Hamar, avslag på søknad om tilbygg for Maxi Eien
dom A/S- se BYGNINGSVESEN (1991-92) Ill, 
11. 

- nybygg for Norsk Utvandrarmuseum- se KUL
TURVERN (1989-90) Ill, 3 

- overtakelse av St. Torfinns klinikk til fengsels
formål- se FENGSLER (1989-90) Ill, 7. 

Hamar kommune, kommunesammenslåing - se 
KOMMUNER (1990-91) li, 24. 

- overtakelse av Norges Banks eiendom -se NOR
GES BANK (1989-90) Ill, 2. 

Hamar kretsfengsel, nedlegging av kvinneavde
ling- se FENGSLER (1991-92) Ill, 5 og 9. 
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Hambro, C. J., statue av- se STORTINGET (1989-
90) Il, 10. 

- statue av, overførbar bev. fra 1990 - se STATS
BUDSJETTET (1990-91) Il, 10. 

- statue av tidligere stortingspresident- se STOR
TINGET (1991-92) Il, 6. 

Hambros Bank, avtaler i forbindelse med Reksten
saken - se SJØFART (1989-90) Il, 3. 

Hammerfest, flere lokaliteter til Vest-Finnmark 
politikammer -se POLITI OG PÅTALEMYN
DIGHET (1990-91) Ill, 2. 

- kjøp av eiendom til tinghus - se STATSEIEN
DOMMER (1991-92) Il, l. 

Hammerfest kommune, kommunesammenslåing -
se KOMMUNER (1990-91) Il, 24. 

HANDEL ............................... 224 

Handels- og kontorfag, tilleggspoeng ved.opptak 
til regionale høgskoler - se VIDEREGAENDE 
SKOLER (1992-93) Il, 6. 

Handelsagenter og handelsreisende, lov om (agen
turloven)- se HANDEL (1991-92) IV, 3. 

Handelsareal ved Vinterbro i Ås, utbygging av- se 
VAREHANDEL (1989-90) III, l. 

Handelsdata, avtale om elektronisk utveksling -
TEDIS- se EFTA/EF (1989-90) Il, 5. 

Handelshøyskolen, budsjett - se HØGSKOLER 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

Handelsloven, kommunal tillatelse til gatesalg i 
Oslo- se HANDEL (1990-91) Ill , l. 

Handelsregisteret, Brønnøysund, budsjett 1992 -
se RETTSVESEN (1991-92) I, L 

Handling mot rusgift (HMR), videreutvikling av 
prosjekt- se NARKOTIKA (1991-92) l, l; (1992-
93) I, l. 

Handlingsplaner på miljøvernområdet - se NOR
DISK SAMARBEID (1989-90) Il, 5; (1990-91) Il, 
5. 

Handlingsplan abortforebyggende tiltak - se 
SVANGERSKAP (1992-93) I, l. 

- ferdsel for funksjonshemmede- se SAMFERD
SEL (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- for barn og unge med astma og allergi - se FO L
KEHELSE (1991-92) Ill, 4. 

- for barne- og ungdomsvern - se BARNEVERN 
(1989-90) I, 3; (1990-91) I, l; STATSBUDSJET
TET (1990-91) I, 31 

- for den framtidige spesialpedagogiske tjenesten 
-se SPESIALSKOLER (1989-90) I, l 

- for forebyggende helsearbeid- se FOLKEHEL-
SE (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- for funksjonshemmede - se FUNKSJONSHEM
MEDE (1989-90) I, 2; (1990-91) I, l; (1991-92) I, 2 
og Il, 2; (1992-93) I, 2. 

- for miljøvern i Forsvaret- se FORSVAR (1992-93) 
Il, 10. 

- for Nedre Glommaregionen og friluftsinteresse
ne- se NATURVERN (1989-90) Ill, 14 

- for rekruttering av pleiepersonell - se HELSE
PERSONELL (1989-90) Il, l 

- for styrking av psykiatrien - se HELSEVESEN 
(1990-91) I, l 

- for trafikksikkerhet - se VEGTRAFIKK (1990-
91) Ill, 7; SAMFERDSEL (1991-92) I, l. 

- mot arbeidsledigheten - se SYSSELSETTING 
(1989-90) Ill, 7 

- mot kriminalitet- se RETTSVESEN (1989-90) I, 
l; (1990-91) I, l.- mot mental lidelse- se HELSE
VESEN (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- mot stoffmisbruk- se NARKOTIKA (1992-93) I, 
2; (1992-93) Il, 2; (1992-93) III, l. 

l 

l 

l 

l 
l 
l 

l 

l 
l 

l 

l 
l 
l 

l 

l 

l 

l 
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- mot voldskriminalitet, forslag om - se RE'ITS
VESEN {1991-92) Il, l. 

- økonomisk- se NORDISK SAMARBEID (1989-
90) Il, 5; {1990-91) Il, 5. 

Handlingsprogram for redusert spedbarnsdødelig
het- se SVANGERSKAP (1991-92) I, l; (1992-93) 
I, l. 

- for å heve pleie- og omsorgsyrkenes status - se 
HELSEPERSONELL {1990-91) I, l. 

Handlingsprogrammet for Øst-Europa - se 
UTENRIKSSAKER (1992-93) Il, 8. 

Handyrloven, endr. i- se LANDBRUK (1992-93) IV, 
2. 

Hansatproccordia-saken, Prisrådets kontroll med 
bedriftserverv- se PRISER (1989-90) Il, 2. 

Hansen, Magnor, Oslo, anmodning om riksrettstil
tale mot høyesterettsdommere, ref. O.tid. 75 
{15.2.90) og vedtatt henlagt. 

Hansteen D/S, midler til istandsetting - se KUL
TURVERN (1991-92) l, l. 

Haram kommune, delingssak og målsetting om 
spredt bosetting på Nordøyene i Møre og Roms
dal- se JORDBRUK (1989-90) Ill, l. 

- klage på manntallsføring- se VALG (1991-92) Il, 
l. 

- sender uttalelse mot avfolking av kystfyr - se 
KOMMUNER {1992-93) Il, 8. 

- sender uttalelse om støtte til skipsbyggingsin
dustrien i forbindelse med statsbudsjettet - se 
Seksjon l under Finanskomiteen. 

- uttalelse om landbrukets betydning for boset
ting og sysselsetting- se KOMMUNER (1990-91) 
Il, 38 . 

Haramturist A/S, støtte til bygdeturisme i Møre og 
Romsdal - se REISELIVSNÆRING (1989-90) 
Ill, 2. 

Hardangerbroen, finansiering av - se VEGVESEN 
(1990-91) Ill, 7. 

- forhåndsinnkreving av bompenger - se VEGVE
SEN (1991-92) Ill, 23; (1992-93) 11, l. 

- hovedplan for- se VEGVESEN (1991-92) III, 2. 
- proposisjon om bompengefinansiering - se 

VEGVESEN (1989-90) Ill, 23. 
- rapport om vindforhold i området - se VEGVE

SEN (1990-91) Ill, 23. 
- samarbeid mellom Hordaland vegkontor og 

bompengeselskapet - se VEGVES~N (1991-92) 
Ill, 24. 

- stortingsbehandling av bompengeprosjekt - se 
VEGVESEN (1991-92) Ill, 10. 

Hardangerfjorden, nøytralisering av tungmetaller 
fra Eitrheimsvågen - se FORURENSNING 
(1989-90) Ill, 9. 

Hardangervidda, forvaltningsmodell- se NATUR
VERN (1992-93) Il, 4. 
natur- og miljøprogram - se POLITI OG P ÅTA
LEMYNDIGHET (1992-93) I, l. 

Harestua, saksbehandlingstid for avkjøringsveg på 
Rv 4- se VEGVESEN (1990-91) Ill, 13. 

Harkinn gård, Balsfjord, salg av Forsvarets eien
dom- se FORSVAR (1992-93) Ill, 5. 

Harrari, Mike, utlevering til Norge av den israelske 
etterretningsagenten - se UTENRIKSSAKER 
(1989-90) Ill, 29. 

Harstad, «DNl-bygningen", tele- og datatjeneste 
for verksted nord, avtale om lokaler i kulturhu
set- se FORSVARSMATERIELL (1991-92) Il, 2. 

- brannvarsling lagt til Gratangen Interkommu
nale Vaktsentral- se KOMMUNER (1990-91) Ill, 
10. 

- lokalisering av Hålogaland jordskiftedømme til -
se JORDBRUK (1991-92) I, l. 

- støtte til virksomheter fra Distriktenes Utbyg
gingsfond- se DISTRIKTSUTBYGGING (1991-
92) nr, 7. 

Harstad kulturhus, tilskudd til bygg - se KULTUR 
(1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2. 

Harstad politikammer, kriminalitetsforebyggende 
arbeid- se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 
(1992-93) I, l. 

Harstad radio, tilbud om arbeid til overflødig per
sonell- se SIKKERHET TIL SJØS (1989-90) Ill, 
l. 

Harstad sykehus, krise ved operasjonsavdelingen -
se SYKEHUS (1990-91) Ill, 8. 

Hasle, Anne Kari Lande, utvalgsleder- se STATS
FORVALTNING (1992-93) Il, 2. 

Haslemoen, Artilleriregiment nr 2- se FORSVAR 
(1990-91) Il, 10 

- nytt forvaltningsbygg og telthus - se FOR
SVARSMATERIELL (1990-91) Il, 3. 

Hassel skole, bev. 1992 ved omgjøring til sonings
anstalt- se FENGSLER (1992-93) Il, 2. 

- soningsaltemativ for straffedømte narkomane
se FENGSLER (1991-92) I, l; (1992-93) l, l. 

Hasvik, sikring av flytilbud for - se LUFTFART 
(1989-90) Ill, 8. 

Hasvik kommune, Finnmark, innleie av uten
landsk ufaglært arbeidskraft til fiskebedrift - se 
SYSSELSETTING (1991-92) Ill, 9. 

Hattebergsvassdraget- se VANNKRAFT (1992-93) 
Il, l. 

Hauerseter, nedleggelse av Arsenalet - se FOR
SVAR (1991-92) li, 8. 

Haug Behandlingshjem for Cerebral Parese, Åle
sund, nedlegging - se HELSEINSTITUSJO
NER (1992-93) Ill, 3. 

Haugen, Harald, løytnant, sender klage- seKLA
GER TIL STORTINGET (1990-91) Il, 3. 

Haugesund kommune, tilskudd for bruksrett til 
bro til Storøy - se FORSVARSMATERIELL 
(1989-90) Il, 3. 

Haugesund poltikammer, pa~ientjoumaler på fyll
plass - se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1992-93) Ill, 25. 

Haugesund, bedring av tilbud ved Statens sikker
hetshøgskole- se HØGSKOLER (1991-92) Ill, 7. 

- maritim sertifikatrettet utdanning ved Statens 
sikkerhetshøgskole- se HØGSKOLER (1991-92) 
Ill, 6. 

Haugland, .Jens, minnetale over tidligere stortings
repr., S.tid. 3255 (8.5 .91). 

Haugtun sykehjem, Gjøvik, elektronisk overvå
king av pasienter - se SYKEHUS (1991-92) Ill, 
21. 

Haukeland sykehus, avvisning av pasienter ved or
topedisk avdeling - se SYKEHUS (1992-93) Ill, 
7. 

- etterforskning av feilbehandling- se SYKEHUS 
(1990-91) Ill, 15 

- forslag om økning i stykkprisinntekt og statlig 
overtaking- se SYKEHUS (1991-92) Il, 3. 

- legebemanning ved kvinneklinikken- se SYKE
HUS (1990-91) Ill, 17 

- rett for Bømlo kommune til å benytte- se SY
KEHUS (1990-91) Ill, 5 

- rusmiddelmisbruk blant personell ved- se SY
KEHUS (1990-91) Ill, 3. 

Havari til sjøs, tiltak mot - se SJØFART (1989-90) 
Ill, 2. 

Havarikommisjonen, ansvar for søk etter bort
komne på havet - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1992-93) Ill, 7. 

- endr. budsjett - se LUFTFART (1989-90) Il, 2; 
(1989-90) I, 4. 

- for sivil luftfart, ekstrabev. 1989 i forbindelse 
med flyulykken i Skagerrak - se LUFTFART 
(1989-90) Il, l 

Havarivernskole, Statens, ev. integrering i.Hauge
sund maritime høgskole- se VIDEREGAENDE 
SKOLER (1990-91) I, l. 
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Havbeite, forsøksprosjekt i Sogn og Fjordane - se 
HAVBRUK (1989-90) Ill, 11 

- igangsetting av full-skala forsøk med - se HA V-
BRUK (1989-90) Ill, 8. . 

- program for utvikling av- se HAVBRUK (1990-
91) Ill, 4. 

HAVBRUK ............... . ............. 227 

Havfiskeflåten, en<lr. i reguleringssystemet - se 
FISKERIER (1992-93) Il, 4. 

- hjemmel for enhetskvoteordning for - se FISKE
RIER (1992-93) IV, 3. 

Havforskningsinstituttet, beregning av torskebes
tanden- se FISKERIER (1991-92) Ill, 22. 

- budsjett- se FISKERIER (1990-91) I, l; (1991-92) 
I, l; (1992-93) I, 2. 

- forskning etter forslag til lov om genteknologi -
se FISKERIER (1991-92) Ill, 30. 

- forskningssamarbeid med Universitetet i Trom
sø og Fiskerihøgskolen - se FISKERIER (1989-
90) I, 2. 

- tilleggsbev. 1992- se HAVBRUK (1992-93) Il, 3. 
Havforurensning, samarbeid med Nordsjølandene 

om- se FORURENSNING (1989-90) Il, 2. 
Havmiljø, miljøvernpolitisk redegjørelse- se MIL

JØVERN (1990-91) Il, 12. 
Havneloven, endr. i - se HAVNEVESEN (1989-90) 

IV, l og 2. 
Havneplan, Norsk- se HAVNEVESEN (1989-90) Il, 

l. 
Havnetjenesten, budsjett - se HAVNEVESEN 

(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

HAVNEVESEN ......................... 231 

Havrettskonvensjonen 1982, ratifikasjon av - se 
INTERNASJONAL RETT (1989-90) Ill, l. 

Hawk-raketter, konvertering og tilbakelevering
se FORSVARSMATERIELL (1991-92) Il, 3. 

Hed-Opp, nedleggelser etter bygging av nytt slak
teri- se LANDBRUKSPRODUKTER (1991-92) 
Ill, l. 

- Omsetningsrådets støtte til slakterisamvirket -
se LANDBRUKSPRODUKTER (1990-91) Ill, 3. 

Hedalen, prisfastsetting ved kjøp av småbruk- se 
LANDBRUK (1991-92) Ill, 2. 

Hedkraft A/S, forslag om konsesjon for erverv av 
kraftverk- se ELEKTRISITET (1990-91) Il, 6. 

Hedlo M/S, henleggelse av sak om frakt av bek - se 
FORURENSNING (1989-90) Ill, 32. 

Hedmark, flytting av slagbjørn fra Oppland - se 
NATURVERN (1991-92) Ill, 14. 

Hedmark Energi A/S, kraftsalg til Sverige (ikke bi
falt)- se ELEKTRISITET (1990-91) Il, 6. 

- refusjon av dokumentavgift- se ENERGI (1991-
92) Il, l. 

Hedmark fylke, kommunesammenslåing - se 
KOMMUNER (1990-91) Il, 24 

- uttalelse om hovedflyplass - se FYLKER (1990-
91) Il, l 

- økning i innsats for fylkesveganlegg- se VEG
VESEN (1990-91) Ill, 21. 

Hedmark Teater, hev. - se KUNST (1990-91) I, 2; 
(1991-92) I, 2. 

Hegdehaugen Voksengymnas, statlig overtakelse -
se VOKSENOPPLÆRING (1989-90) Il, 3. 

Hegna, Trond, minnetale over tidl. stortingsrepr., 
S. tid. 2186 (28.1.92). 

Heidrunfeltet, ev. utbygging - se OWEUTVIN
NING (1989-90) Il, 3 

- ilandføring av gass til Tjeldbergodden - se OL
JEOMSETNING (1991-92) Il, l og 2. 

- utbygging og disponering av gass- se OWEUT
VINNING (1990-91) Il, l. 

- utbyggingsplaner og lokaliseringsbeslutning -
se OWEOMSETNING (1989-90) Ill, 10. 

Heimdal Jurassic, utøvelse av opsjon og utbygging 
-se OLJEUTVINNING (1991-92) Il, 4. 

Heimdalreservoaret, tiltredelse av drivverdighet i 
Loke- se OWEUTVINNING (1990-91) Il, 3. 

Heimdal, konstitusjonelle antegnelser 1990 til ne
gativ produksjonsavgift - se RIKSREVISJO
NEN (1991-92) Il, 4. 

Heimevernet i Åsegarden leir, etablering av 6-
mndr. utdanning- se FORSVAR (1991-92) Il, 8. 

- overføring av vemepliktig mannskap- se MILI
TÆRT PERSONELL (1989-90) l, l. 

- samarbeid med Overvåkningspoliti et om kart
legging av asylsøkere - se FORSVAR (1990-91) 
Ill, 8. 
utdanning av personell på Lista- se FORSVAR 
(1992-93) Ill, 13. 

Heisbransjen, samansetjing av utval til å sjå på til
høva i- se ARBEIDSVILKÅR (1989-90) III, 4. 

- utrednjng om monopolstilling - se ARBEIDS
VILKAR (1990-91) III, 8. 

Heisleverandørselskaper, større konkurranse 
mellom- se PRISER (1989-90) Ill, 5. 

Heismontører, forslag om endr. i forskrifter for å 
oppheve monopolstilling - se UTDANNING 
(1989-90) Il, 4. 

Heis for rullestolbrukere, godkjenning av norsk
produsert- se INDUSTRI (1991-92) Ill, 2. 

Helbredelsesvirksomhet, lovregler for - se HEL
SEVESEN (1990-91) Ill, 6. 

Heldagsskole, forslag om stortingsmelding - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31 

- Kulturdepartementets bidrag til - se GRUNN
SKOLE (1990-91) Ill, 6 

- tilskudd 1991- se GRUNNSKOLE (1990-91) I, l 
- tolkning av begrepet- se GRUNNSKOLE (1990-

91) Ill, 7. 
Heleri, generell straffebestemmelse mot - se 

STRAFFELOVGIVNING (1992-93) IV, 4. 
- skyldkravet- se STRAFFELOVGIVNING (1990-

91) IV, 3. 
Helgelandskysten, etablering av fragmenterings

anlegg for bilvrak- se FORURENSNING (1990-
91) Ill, 6. 

Helikopter, bruk i alminnelig polititjeneste - se 
POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1992-93) 
Ill, 14. 

- bruk ved skogbrannslokking på Stord - se RED
NINGSTJENESTE (1991-92) Ill, 4. 

Helikopterberedskap i nordområdene - se RED
NINGSTJENESTE (1989-90) Ill, l. 

- Nord-Vestlandet - se REDNINGSTJENESTE 
(1991-92) Ill, l. 

- Vigra- se REDNINGSTJENESTE (1991-92) Ill, 
3. 

Helikoptere, konstitusjonelle antegnelser 1989 til 
Luftforsvarets anskaffelse - se RIKSREVISJO
NEN (1990-91) Il, 10. 

Helikopterrute til Værøy- se LUFTFART (1990-91) 
Ill, 15. 

- til Værøy, foreløpig- se LUFTFART (1992-93) Il, 
10. 

Helikopterskvadron, Rygge hovedflystasjon, 
brannslukningstjeneste - se REDNINGSTJE
NESTE (1990-91) Ill, 2. 

Helikoptertjenesten ved Rygge hovedflystasjon, 
installering av redningsheis - se REDNINGS
TJENESTE (1989-90) Ill, 2. 

Hellas, overenskomst til unngåelse av dobbeltbe
skatning- se SKATTEAVTALER (1989-90) Il, 5. 

Hellesylt, avslag på søknad om kraftverk - se 
VANNKRAFT (1990-91) Ill, l. 
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Helligdagsfredloven, endr. i - se DEN NORSKE 
KIRKE (1992-93) IV, l. 

Helligdag, vurdering av fjerning- se STATSBUD
SJETTET (1992-93) I, 32. 

Hellik Teigen A/S, bortfall av transportstøtte til 
bilvrak- se FORURENSNING (1991-92) Il, l. 

Hels~- og miljøfag, eksamenskrav- se VIDERE
GAENDE SKOLER (1991-92) Ill, 10. 

Helse- og omsorgskom.misjon, forslag om en na
sjonal- se HELSEVESEN (1992-93) Il, 7. 

Helse- og sosialhøgskole, Stavanger, byggepro
sjekt- se HØGSKOLER (1990-91) I, l. 

Helse- og sosialplan i Oslo kommune - se HELSE
VESEN (1990-91) Ill, 23. 

Helse- og sosialstyreloven, endr. i- se SOSIALVE
SEN (1991-92) IV, l. 

Helseavgifter - se SÆRAVGIFTER (1991-92) I, 3; 
(1992-93) I, 3. 

Helsedirektoratet, budsjett - se HELSEVESEN 
(1989-90) I, l; (1990-91) l, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- nedlegging av- se HELSEVESEN (1989-90) Ill, 
15. 

- organisasjonsgjennomgang og ny struktur - s.e 
HELSEVESEN (1990-91) Ill, 19 

- Stortingsbehandling av omorganisering - se 
HELSEVESEN (1991-92) Ill, 6. 

- utredning om småsykehus- se HELSEVESEN 
(1990-91) Ill, 35. 

Helsefag, fagplaner og studiekompetanse- se UT
DANNING (1991-92) III, l. 

Helsefaghøgskoler, budsjett - se HØGSKOLER 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- økt kapasitet- se HØGRE UTDANNING (1991-
92) Ill, 2. 

Helsefagutdanning, kompetanse for opptak til hø
yere utdanning- se UTDANNING (1990-91) Ill, 
6. 

HELSEINSTITUSJONER ..... . ... . ... 233 

Helseminister i Sosialdepartementet - se REGJE
RINGEN (1992-93) I, 3. 

HELSEPERSONELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 

Helsepersonell i Finnmark og Nord-Troms, inn
sparinger- se DISTRIKTSUTBYGGING (1989-
90) Il, 3. 

Helseplan, nasjonal, oppfølging av - se HELSEVE
SEN (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

Helsestasjoner, godtgjørelse for utgifter til svan
gerskapskontroll og familieplanlegging - se 
TRYGDER (1990-91) IV, 2. 

- opprusting av- se HELSEVESEN (1992-93) I, l. 
Helsetjenesten ved universitetene - se UTDAN

NING (1989-90) I, l. 
Helsetjenester, forslag om nytt finansieringssy

stem- se HELSEVESEN (1992-93) Il, 6. 

HELSEVESEN . . ....................... 240 

Helsingforsavtalen, endr. i- se NORDISK SAM
ARBEID (1992-93) Il, 6. 

Helsinki-avtalen, rett til frie valg tatt inn i - se 
UTENRIKSSAKER (1989-90) III, 22. 

Hemmelig møte -se STORTINGETS FORRET
NINGSORDEN, behandlingsmåten sak 14. 

Hemmelig opptak av samtale og offentlig gjengi
velse- se PERSONVERN (1990-91) IV, l. 

- av samtale, forslag om forbud mot- se PERSON
VERN (1990-91) Il, l. 

Hemmelige innstillinger, offentliggjøring - se 
STORTINGET (1991-92) li, 11. 

Hemmelige tjenester, et stortingsoppnevnt felles 
kontrollorgan for - se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1992-93) li, 6. 

Henie-Onstad kunstsenter, bev. 1993 til utvidelse
se KULTUR (1992-93) I, 2. 

- på Høvikodden, Oslo, vurdering av bruk av eks
traordinære sysselsettingsmidler - se STATS
BUDSJETTET (1991-92) Il, 11. 

Henrik Ibsen, Stiftelsen Nasjonalmuseet, vurde
ring 3V statlig tilskudd - se KULTURVERN 
(1991-92) I, 2. 

Herdla naturreservat, sanduttak i området - se 
NATURVERN (1989-90) III, 12. 

Hernes, Gudmund, utvalgsleder- se UTDANNING 
(1989-90) Il, 8; (1990-91) li, l. 

Hernes-utvalget, oppfølging av tilrådinger - se 
HØGSKOLER (1989-90) I, l; UTDANNING 
(1990-91) I, l. 

Herreds- og byretten, endr. budsjett i forbindelse 
med gjeldsordningsloven- se FORBRUKERSA
KER (1991-92) Il, 2. 

Herredsrettene, budsjett- se DOMSTOLER (1989-
90) I, 1: (1990-91) l, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1991 -se DOMSTOLER (1991-92) 
Il, l. 

Herøy og Sande lensmannskontor, behandling av 
fiskeriforvaltningssak - se POLITI OG PATA
LEMYNDIGHET (1992-93) Ill, 20. 

Hestehjelpskasser for Hærens Utrederkvarterer, 
opphevelse av lov om -se FORSVAR (1989-90) 
IV, l. 

Hestesentre, bev. 1993 -se LANDBRUK (1992-93) 
I, l. 

Hisøy kommune, sammenslåing med Arendal by
kommune- se KOMMUNER (1990-91) Il, 24. 

Hitra, fastlandssamband- se VEGVESEN (1989-90) 
Il, 13. 

Hitra - Frøya, fastlandsforbindelse - se VEGVE
SEN (1989-90) Ill, 17. 

HIV/AIDS, kristen etikk som virkemiddel mot- se 
SYKDOMMER (1989-90) Ill, 3 

- Landsforeningen mot AIDS sm informasjonsav
is til skolene- se SYKDOMMER (1989-90) Ill, 6 

- VVPs program om - se NORSK RIKSKRING
KASTING (1989-90) Ill, l. 

HIV-positive, USAs vedtak om nekting av innreise 
for- se SYKDOMMER (1989-90) Ul, 11. 

HIV-smitte, avslag på bruk av kommunal svøm
mehall pga. frykt for - se SYKDOMMER (1989-
90) Ill, 8 

- erstatning til blødere - se BILLIGHETSER
STATNINGER (1992-93) Il, 4. 

- forebyggende tiltak - se FOLKEHELSE (1990-
91) I, l; (1991-92) Ill, 5. 

- tiltak 1989 mot - se HELSEVESEN (1989-90) Il, 
3. 

HIV-test av alle fra høyrisikoland, forslag om- se 
INNVANDRERE (1991-92) Il, 5. 

Hjartdal, nedleggelse av postkontor - se POST 
(1989-90) Ill, 4. 

Hjelpefengsel i Vik kommune i Sogn og Fjordane
se FENGSLER (1989-90) Ill, 3. 

Hjelpemiddellageret, gjenbruk og prisnivå for 
hjelpemidler - se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1991-92) Ill, 11 og 12. 

Hjelpemiddelsentraler, endr. budsjett 1991 - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1991-92) Il, 2. 

- endring i statstilskott - se FUNKSJONSHEM
MEDE (1990-91) Ill, 22 

- finansiering i Sør-Trøndelag- se F'"JNKSJONS
HEMMEDE (1992-93) l, 3. 
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- fremtidig organisering- se FUNKSJONSHEM
MEDE (1992-93) I, 2. 

- statlig modell for- se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1992-93) IV, 3. 

- tilskudd- se FUNKSJONSHEMMEDE (1989-90) 
I, 2; (1990-91) I, l; (1991-92) I, 2. 

Hjelpemidler for funksjonshemmede, produk
sjon av - se FUNKSJONSHEMMEDE (1989-90) 
HI, 12. 

Hjelpepleiere, omgjøring av stillinger til sykeplei
erstillinger- se HELSEPERSONELL (1990-91) 
Ill, 15 

- videreutdanning i operasjonsteknikk- se HEL
SEPERSONELL (1989-90) I, l; (1990-91) I, l og 
Ill, 4; (1991-92) I, l. 

Hjelpepleiertjeneste ved sykehus, opprettholdel
se av- se HELSEPERSONELL (1990-91) Ill, 2. 

Hjelpepleierutdanning for person med cerebral 
parese- se HELSEPERSONELL (1991-92) Ill, l. 

- konsekvenser .ved ny struktur for omsorgsfag -
se VIDEREGAENDE SKOLER (1989-90) Ill, 20. 

- ved Norsk fjernundervisning - se VOKSEN
OPPLÆRING (1989-90) I , l 

Hjelpestønad og egenbetaling i barnehage :for for
eldre til funksjonshemmede barn - se TRYG
DER (1990-91) Ill, l. 

- til hjelp i huset, avvikling- se TRYGDER (1991-
92) I, 2 og (1991-92) IV, l. 

Hjelpevergeordningen, endr. i - se PERSON
VERN (1989-90) IV, l. 

Hjemfall av anlegg, endr. i industrikonsesjonslo
ven- se ELEKTRISITET (1992-93) IV, 4. 

- av kraftverk til staten - se ELEKTRISITET 
(1992-93) Il, 8. 

- fornyelse av kontraktsvilkår - se ELEKTRISI
TET (1991-92) Il , 3. 

- til staten av eiendommer og rettigheter i Bjølvo
vassdraget - se VASSDRAGSREGULERING 
(1990-91) Il, 2 . 

- til staten av private andeler i Bygdin- regulerin
gen - se VASSDRAGSREGULERING (1990-91) 
Il, l. 

Hjemfallsrett til bergverk, opphevelse av statens
se INDUSTRI (1989-90) IV, 2. 

Hjemfalte anlegg, budsjett 1993 - se ELEKTRISI
TET (1992-93) I, 2. 

Hjemmehjelp, avvikling av hjelpestønadsordning 
og overføring til kommunal ordning - se HEL
SEVESEN (1991-92) I, l og TRYGDER (1991-92) 
IV, l . 

- egenbetaling for - se HELSEVESEN (1990-91) 
IV, l 

- inntektstap for kommunene ved nye forskrifter 
for egenbetaling - se HELSEVESEN (1992-93) 
Ill, 15. 

- kommunenes plikt til å yte - se HELSEVESEN 
(1990-91) Ill, l og 10. 

- til barnepass i akuttsituasjoner- se HELSEVE
SEN (1991-92) Ill, 19 . 

Hjemmesykepleie, egenbetaling -se HELSEVE
SEN (1989-90) Il, lO; (1990-91) I, l og IV, l; (1991-
92) I , l. 

- for psykiatriske pasienter, egenandeler - se 
HELSEVESEN (1991-92) Ill, 36. 

- kommunal utbyggingsplikt for - se ELDREOM
SORG (1989-90) Ill, 2 

- kommunenes plikt til å yte - se HELSEVESEN 
(1990-91) III, l og 10. 

- kompensasjon for kommunenes inntektstap 
ved egenbetaling- se HELSEVESEN (1992-93) I, 
l. 

Hjemmet for døve, Andebu, avtale med staten - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1991-92) I, 2. 

- Andebu, garanti for utgifter - se FUNKSJONS
HEMMEDE (1992-93) I , 2. 

Hjerkinn skytefelt, destruksjon av ammunisjon 
se NATURVERN (1991 -92) Ill, 13. 

- Forsvarets bruk av -se MILJØVERN (1991-92) 
Ill, 16. 

- og et utvidet vern i Dovrefjellområdet - se NA
TURVERN (1992-93) li, 5. 

Hjersing, Kari, godskriving av pensjonsansienni
tet, avslag - se STATENS PERSONALPOLI
TIKK (1990-91) Il, 3. 

Hjerteoperasjoner, alder under 70 år som krite
rium ved Rikshospitalet - se HELSEVESEN 
(1989-90) III, 12. 

- bruk av Feiringklinikken - se HELSEVESEN 
(1989-90) III, 9 

- på svenske pasienter ved St. Elisabeth sykehus 
se HELSEVESEN (1990-91) Ill, 33. 

- utnyttelse av kapasiteten ved norske sykehus
se SYKEHUS (1989-90) Ill, 15 . 

Hjertetransplantasjon, utført ved engelsk syke
hus som mulighet for norsk pasient - se HELSE
VESEN (1989-90) Ill, 11 

- plass på venteliste for mottak av organer - se 
HELSEVESEN (1989-90) III, 13. 

- situasjonen for personer på venteliste- se HEL
SEVESEN (1991-92) Ill , 5. 

Hobbyfiske, regulering av - se NATURVERN 
(1989-90) Ill, 13 og 15. 

Hobøl , forslag om utredning som hovedflyplass- se 
LUFTFART (1992-93) Il, 2. 

- Sarpsborg kommune sender uttalelse om ho
vedflyplass- se LUFTFART (1991-92) Il, 4. 

- uttalelse fra Buskerud fylkeskommune om ho
vedflyplass - se LUFTFART (1992-93) Il, l. 

Hodnaneset, forskottering til ferjekai med veg på 
Rv49- se VEGVESEN (1992-93) TI, 4. 

Hofteoperasjoner, endr. budsjett 1991- se HELSE
VESEN (1991-92) Il, 3. 

- stimuleringstiltak før økt antall 1989 - se HEL
SEVESEN (1989-90) Il, 3 

- tilskudd- se HELSEVESEN (1989-90) I, l. 
- ventelistegaranti for - se HELSEVESEN (1990-

91) Ill, 5. 
Hol i Hallingdal, konsesjon for pukkverk- se IN

DUSTRI (1989-90) Ill, 14. 
Hol-Aurland, sikring av tunneler på Rv 288 - se 

VEGVESEN (1990-91) Ill, 10 
- ubenyttede midler til vegprosjekt - se VEGVE

SEN (1990-91) HI, 22. 
- utbedringer for å øke vinterregulariteten - se 

VEGVESEN (1992-93) Ill, 13'. 
Holm-utvalget, utredning om Forsvarets ressurser 

innen oljevern- se FORURENSNING (1991-92) 
Ill, 8. 

Holmestrand, deponering av tysk spesialavfall ved 
Langøya- se FORURENSNING (1991-92) Ill, 25. 

Dolmøy, Vera, utvalgsleder (Opphavsrettsutvalget) 
- se KULTUR (1989-90) IV, 2 og 3. 

- utvalgsleder - se KUNST (1992-93) IV, 3. 
Holst, Johan Jørgen, statsråd, overtar styret av 

Utenriksdepartementet - se REGJERINGEN 
(1992-93) Il, 9. 

Holt sorenskriverembete, nedlegging av - se 
RETISVESEN (1991-92) III, 7. 

Holtet, Jan, utvalgsleder- se POLAROMRÅDER 
(1992-93) Il, 2. 

Holtålen i Sør-Trøndelag, kompensasjon for ikke
utbygging av Gaulavassdraget, endr. budsjett 
1990- se DISTRIKTSUTBYGGING (1990-91) Il, 
l. 

Hommelvik, valg av trase for E6 mellom Stjørdal 
og- se VEGVESEN (1989-90) 11, lO; (1990-91) Il, 
10. 

Homofile, forslag om reservasjonsrett ved registre
ring av partnerskap - se FAMILIE (1992-93) Il, 6. 

- lov om registrert partnerskap - se FAMILIE 
(1992-93) IV, 2. 
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Homofilmfestivalen 90, statlig støtte til - se 
KUNST (1989-90) Ill, 7. 

Homofilt samliv, forslag om rettsregler for- se FA
MILIE (1990-91) IV, 3. 

- samlivsundervisning i skolen- se GRUNNSKO
LE (1989-90) Ill, 8. 

Honningsvåg, Finnmark, fastlandsforbindelse - se 
VEGVESEN (1992-93) Il, 5. 

Honnørbilletter for førtidspensjonerte - se SAM
FERDSEL (1990-91) III, 8. 

- hos bompengeselskap - se SAMFERDSEL 
(1992-93) III, 2. 

Honoraravgift -se SÆRAVGIFTER (1989-90) I, 4; 
(1990-91) I, 4; (1991-92) I, 3; (1992-93) I, 3. 

Hopen videregående skole, tilskudd 1992- se PRI
VATSKOLER (1991-92) I, l. 

Hordaland, fordeling av vegmidler - se VEGVE
SEN (1990-91) Il, 8 

- forhåndsbompenger for Trekantsambandet- se 
VEGVESEN (1991-92) Ill, 14. 

- samarbeid mellom vegkontoret og Hardanger
brua A/S- se VEGVESEN (1991-92) III, 24. 

- samordning av ventelister for sykehusplassar -
se SYKEHUS (1990-91) Ill, 10. 

- stortingsbehandling av vegprosjektet Kvisti bru 
-se VEGVESEN (1991-92) Ill, 20. 

- øking i billettpriser for å oppfylle ventelistega-
rantien- se SYKEHUS (1992-93) III, 5. 

Hordaland fylkeskommune sender uttalelse om 
Forsvarets Distriktsmusikkorps Vestlandet - se 
FYLKER (1991-92) Il, l. 

Hordaland HV-distrikt 09 og Fjordane HV-di
strikt 10, grensejustering mellom - se FOR
SVAR (1989-90) III, 24. 

Hordaland teater, tumeteater for barn, bev. 1992-
se KUNST (1991-92) I, 2. 

Horten, egenkapitalsituasjonen for Tønsberg 
Presstøperi- se INDUSTRI (1991-92) HI, 16. 

- vedlikehold av Sjømilitære samfunds bygning
se FORSVAR (1991-92) Il, 3. 

Horten Industripark A/S, salg av statens aksjer
se STATSBUDSJETTET (1989-90) I, 26. 

Horten verft AlS, inntekter ved salg av aktiva - se 
STATSBUDSJETTET (1991-92) I, 36. 

- styreformannens og statsrådens forhold til Tele
mark Industriutvikling A/S - se STATSBE
DRIFTER (1989-90) Il, 4. 

- vartpenger fra statskassen - se STATENS PER
SONALPOLITIKK (1990-91) Il, 3. 

Hotellbransjen, ILO-konvensjon om arbeidsfor
hold- se ARBEIDSLIV (1991-92) Il, 4. 

Hotellhøgskole, norsk, endring av navn til Nordisk 
hotellhøgskole- se HØGSKOLER (1989-90) Ill, 
9. 

Hotelloven, endr. som følge av EØS-avtalen - se 
REISELIVSNÆRING (1992-93) IV, l. 

- kvalitetskrav til bevillingsinnehavere - se REI
SELIVSNÆRING (1991-92) HI, l. 

Hotellprosjekt i Nes kommune og forholdet til fri
fylkeordnningen- se BYGNINGSVESEN (1990-
91) Ill, 5. 

Hovedavtalen, brudd gå avtaler i norske bedrifter -
se ARBEIDSVILKAR (1989-90) Ill, l 

- informasjon i forbindelse med privatisering av 
Norsk .Jern Holding - se STATSBEDRIFTER 
(1989-90) Il, 6. 

Hovedbok for statsregnskapet, avskaffelse av ma
nuell - se STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 4. 

Hovedfag, kvoteregulering- se HØGRE UTDAN
NING (1990-91) Il, 2. 

Hovedfagsstudier, tilskudd til fagmiljøene for 
gjennomføring av - se HØGRE UTDANNING 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Hovedflyplass bevilgning til planlegging på Gar
dermoen- se LUFTFART (1991-92) I, l. 

- brev fra Samferdselsdepartementet vedr. Gar
dermo-prosjektet- se LUFTFART (1991-92) Il, 2. 

- budsjett 1993, lån til Gardermo- prosjektet- se 
LUFTFART (1992-93) I, 2. 

- erstatning til Hurum kommune for kostnader 
ved planlegging- se LUFTFART (1990-91) Ill, 6 

- erstatning til Hurum og Frogn kommuner for 
kostnader ved planlegging - se STATSBUD
SJETTET (1991-92) I, 36. 

- finansiering av erstatninger ved utbygging- se 
LUFTFART (1992-93) Il, 11. " 

- for Oslo-området- se LUFTFART (1989-90) Il, 4 
- for Østlandsområdet, lokalisering av - se LUFT-

FART (1989-90) Ill, 7 
- gransking av rapport om værmålinger på Hu

rum - se LUFTFART (1991-92) Il, 10; STATS
BUDSJETTET (1992-93) I, 32. 

- gransking av værrapport for Hurum- se LUFT
FART (1990-91) Ill, 18 

- konsekvenser for Forsvaret ved valg av Garder
moen- se LUFTFART (1990-91) Ill, 2 

- kvalitetssikring for værmålingsprosessen på 
Hurum- se LUFTFART (1989-90) Ill, 5 

- oppdatering av kostnadsrammer og ny vurde
ring av Gardermoen- se LUFrFART (1990-91) 
Ill, 3 

- opplysninger til Stortinget om værforholdene 
på Hurum - se LUFTFART (1989-90) Ill, 4 

- orientering til Stortinget om planarbeid - se 
LUFTFART (1991-92) III, 2. 

- på Gardermoen, bevilgning til planlegging av -
se LUFTFART (1990-91) I, 3 

- på Gardermoen, kostnader - se LUFTFART 
(1990-91) Ill, 20 

- Sarpsborg kommune sender uttalelse om Hobøl 
som- se LUFTFART (1991-92) Il, 4. 

- statusrapport for Hurum-prosjektet og bev. til 
planlegging- se LUFTFART {1989-90) I, 2 

- tilføying av stikkordet 'kan overføres'- se LUFT
FART (1989-90) Il, l. 

- tilleggsbev. 1992 til regulerings- og prosjekte
ringsarbeid på Gardermoen - se LUFTFART 
(1992-93) Il, 3. 

- utbygging og finansiering av Gardermoen - se 
LUFTFART (1992-93) Il, 2. 

- uttalelse fra Hedmark fylkeskommune - se 
LUFTFART (1990-91) Il, 2. 

Hovedsamarbeidsland, budsjett - se UTVIK
LINGSHJELP (1989-90) I, l; (1990-91) I, 2; (1991-
92) I, 2; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1990 - se UTVIKLINGSHJELP 
(1989-90) Il, 11. 

- omdisponering av midler som følge av Golf-kon
flikten- se UTVIKLINGSHJELP (1990-91) Il, l. 

Hoxha, asylsøknad fra Enis og Vlora- se INNVAN
DRERE (1990-91) Ill, 9. 

Hugin, finansiering av oppsynsfartøy - se FISKE
RIER (1991-92) I, l. 

Huldra, tiltredelse av drivverdighet- se OLJEUT
VINNING (1991-92) Il, 4. 

Humanetiker, regler for en organists tjenester ved 
begravelser- se TROSSAMFUNN (1989-90) Ill, 
2. 

Humanitære intervensjoner i FN-regi i interne 
konflikter- se FN (1990-91) Il, 11 og (1990-91) Ill, 
2. 

Humanitært hjelpearbeid bistand til å avhjelpe 
følgene av Golf-konflikten - se UTENRIKSSA
KER (1990-91) Il, l og 10 

- budsjett- se UTENRIKSSAKER (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett- se UTENRIKSSAKER (1989-90) 
Il, l; (1990-91) Il, 5; (1990-91) Il, 17; (1991-92) Il, 4. 

- i Bangladesh, omdisponering av u-hjelpsmid.ler 
-se UTENRIKSSAKER (1990-91) Ill, 27 
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- matvarehjelp til Russland - se UTENRIKSSA
KER (1991-92) Ill, 14. 

- medisiner og utstyr til sykehus på Kola - se 
UTENRIKSSAKER (1991-92) Ill, 22. 

- norsk nødhjelpssystem -se UTENRIKSSAKER 
(1990-91) Il, 15 

- til det tidligere Jugoslavia - se UTENRIKSSA
KER (1991-92) Il, 9. 

- til Sovjetunionen og andre øst- europeiske land -
se UTENRIKSSAKER (1990-91) Il, 6 

- tillegggsbev. til tørkerammede i det sørlige Afri
ka- se UTENRIKSSAKER (1991-92) Il, 7. 

- tilleggsbev. til Somalia og Mosambik- se UTEN
RIKSSAKER (1992-93) Il, l. 

- voksende andel av bistanden - se UTVIK
LINGSHJELP (1990-91) Il, 6. 

Hundeangrep, rettsvern etter - se STRAFFELOV
GIVNING (1989-90) Ill, 3. 

Hundeimport, kontroll med- se VETERINÆRVE
SEN (1990-91) Ill, 2. 

Hundekarantene, alternativ rabieskontroll - se 
HUSDYRBRUK (1992-93) Ill, 4. 

Hunder, forslag om hold og avl - se HUSDYR
BRUK (1990-91),ll, 2 

- lov om forbud mot innførsel, hold og avl av farli
ge- se HUSDYRBRUK (1990-91) IV, l. 

- utstilling av kuperte - se VETERINÆRVESEN 
(1992-93) IV, 2. 

Hurtigbåter, seilingssikkerhet gjennom Gulen i 
Sogn og Fjordane- se SIKKERHET TIL SJØS 
(1992-93) I, l. 

Hurtigruten, dekning av økte drivstoffkostnader -
se SAMFERDSEL (1991-92) Il, l. 

- framtidsplan for- se KYSTFART (1990-91) III, 3 
- fremtid for- se KYSTFART (1989-90) Il, l 
- færre anløp på Finnmarks-kysten - se KYST-

FART (1989-90) Ill, l 
- oppdrag til norske skipsverft - se KYSTFART 

(1990-91) Ill, l 
- tilskuddsramme - se SAMFERDSEL (1991-92) I, 

l og 2. 
- transportstandard langs kysten- se SAMFERD

SEL {1989-90) I, 2; (1990-91) I, l 
- økt tilskudd til- se SAMFERDSEL (1990-91) Il, 

4. 
- økte bev. 1991 i forbindelse med ny avtale - se 

KYSTFART (1991-92) Il, l. 
Hurum, bakgrunnsmateriale for værmålingene til 

rådighet for finansieringsselskaper - se LUFT
FART (1989-90) Ill, 9 

- gransking av rapport om værmålinger - se 
LUFTFART (1991-92) II, 10; STATSBUDSJET
TET (1992-93) I, 32. 

- hovedflyplass, bev. til planlegging 1990 - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1989-90) I, l. 

- hovedflyplassaken, gransking av værrapport -se 
LUFTFART (1990-91) III, 18. 

- kvalitetssikring for værmålingsprosess for stor
flyplass- se LUFTFART (1989-90) Ill, 5 

- opplysninger til Stortinget om værforholdene -
se LUFTFART (1989-90) Ill, 4 

-- stans i planlegging av hovedflyplass- se LUFT
FART (1989-90) Il, 4 

- statusrapport for flyplass-prosjektet og bev. til 
planlegging- se LUFTFART (1989-90) I, 2. 

Hurum-Frogn, tverrforbindelse over Oslofjorden -
se VEGVESEN (1990-91) Ill, 3, 17 og 19. 

- tverrforbindelse - se VEGVESEN (1991-92) III, 
7; (1992-93) Ill, 6. 

Hurum kommune erstatning for kostnader ved 
planlegging av hovedflyplass - se LUFTFART 
(1990-91) Ill, 6. 

- erstatning for kostnader ved planlegging av ho
vedflyplass- se STATSBUDSJETTET (1991-92) 
I, 36. 

- sender brev om kompensasjon for ikke- utbyg
ging av hovedflyplass- se KOMMUNER (1989-
90) Il, 3 

- sender uttalelser om hovedflyplass - se LUFT
FART (1989-90) I, 2. 

- stillingsutlysing hvor menn oppfordres til å søke 
omsorgsyrker- se LIKESTILLING (1991-92) III, 
3. 

Husbanken, boligfinansieringen 1991 -se STATS
BANKER (1990-91) I, l 

- endr. i rammene for 1992- se STATSBUDSJET
TET (1991-92) Il, 11. 

- endr. i rente- og avdragsvilkår- se STATSBAN
KER (1989-90) I, l 

- forslag fra finanskomiteen om låneordning for 
energiøkonomisering - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I ' 

- innvilgningsrammer, saldering 1991- se STATS
BANKER (1990-91) I, 4 

- justering av innvilgningsrammer under salde
ringen- se STATSBUDSJETTET (1991-92) I, 36. 

- rentesenking -se STATSBUDSJETTET (1992-
93) Il, 8. 

- sammenslåing av agio- og rentereguleringsfond 
med risikofondet - se STATSBUDSJETTET 
(1990-91) Il, 14 

- tilskudd til rentedekning på boliglån i -se FIS
KERE (1990-91) Il, l; FISKERIER (1989-90) Il, 6. 

Husbanken forøvrig - se DEN NORSKE STATS 
HUSBANK 

Husbankloven, endr. i - se DEN NORSKE STATS 
HUSBANK (1991-92) IV, l. 

- endr. som følge av EØS-avtalen- se STATSBAN
KER (1992-93) IV, 2. 

Husdyravl, lov om- se HUSDYRBRUK (1992-93) 
IV, l. 

HUSDYRBRUK .................... . ... 250 

Husdyrkonsesjonsloven, gjenvinning av matavfall 
-se LANDBRUK (1990-91) Ill, 7. 

Husdyrloven, endr. som følge av EØS-avtalen - se 
HUSDYRBRUK (1992-93) IV, l. 

Husdyrsykdommer, tiltak mot smitte ved import 
fra EØS- land- se VETERINÆRVESEN (1992-
93) I, l. 

Husflid, budsjett 1990 - se KULTURVERN (1989-
90) I, 2. 

Husflidssenter, etablering på Røros - se LAND
BRUK (1991-92) Ill, l og 15. 

- lokalisering av et nasjonalt - se LANDBRUK 
(1989-90) I, l. 

- på Røros, etablering av- se LANDBRUK (1990-
91) III, 10. 

Husholdninger, ulike modeller for beskatning- se 
STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 2. 

Husholdsavfall, kjeldesortering av - se FOR
URENSNING (1989-90) Ill, 35. 

Husholdsvitenskap, Nordisk høgskole for, bud
sjett- se HØGSKOLER (1989-90) l, l; (1990-91) I, 
l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Husleieloven, endr. i- se FAMILIE (1990-91) IV, 5 
- endr. i forbindelse med ny ekteskapslov- se FA

MILIE (1990-91) IV, 4. 
Husleieregulering, oppheving i byfornyelsesområ

der- se BOLIGBYGGING (1989-90) Ill, 5. 
Husleiereguleringsloven, endr. i - se PRISER 

(1992-93) IV, 3. 
Husleie for FN-ansatte, dekking av- se FN (1991-

92) Ill, l. 
- økning etter utbedring av tilfluktsrom- se BO

LIGBYGGING {1991-92) Ill, l. 
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Husleieøkning for minstepensjonister i Molde - se 
BOLIGBYGGING (1989-90) Ill, 3 

- på lokaler til næringsvirksomhet i Oslo - se BO
LIGBYGGING (1989-90) Ill, 6. 

Husleieøkninger, avslag på meldeplikt til Bergen 
kommune- se BOLIGBYGGING (1989-90) Ill, 2. 

Husmorvikarordning, sykemelding for foreldre et
ter avvikling - se HELSEVESEN (1991-92) Ill, 
19. 

Husstandsfellesskap, lov om registrert partner
skap for homofile- se FAMILIE (1992-93) IV, 2. 

- lov om rett til felles bolig og innbo ved opphør -
se FAMILIE (1990-91) IV, 5. 

Husstandsfellesskapsutvalget, oppfølging av inn
stilling- se FAMILIE (1990-91) Il, 2 og (1990-91) 
IV, 3. 

Husvære, rettsvem ved kjøp av - se FORBRUKER
SAKER (1989-90) III, 2. 

HV-distrikt, grensejustering mellom Hordaland og 
Fjordane- se FORSVAR (1989-90) Ill, 24. 

Hvalerveien, ev. flytting av bomstasjon- se VEG
VESEN (1992-93) Ill, 23. 

Hvalfangst, beskatning av vågehvalbestanden - se 
FISKERIER (1991-92) I, l. 

- beskyttelse mot sabotasje- se FANGST (1992-93) 
HI, 3. 

- bev. 1993 til informasjon om vågehvalforvaltnin
gen- se FISKERIER (1992-93) I, 2. 

- filmfremvisning på SAS' utenlandsturer - se 
FANGST (1992-93) Ill, 2. 

- forskernes anbefalinger for- se FANGST (1990-
91) III, l 

- internasjonal forståelse for gjenopptaking - se 
FANGST (1991-92) III, 2. 

- kompensasjon for merkostnader ved krigsfor
sikring- se FANGST (1992-93) III, 6. 

- redegjørelse etter IWCs årsmøte i Kyoto - se 
FANGST (1992-93) Il, l. 

- Sea Shepherds trusler mot norsk- se FANGST 
(1992-93) Ill, 4 og 5. 

- vågehvalbestanden- se FISKERIER (1990-91) I, 
l. 

- økonomisk betydning og tap av eksportandeler -
se FANGST (1992-93) Ill, l. 

Hvalfangstbedriftenes sikringsfond, støtte til 
hvalfangere fra Sørishavet - se FANGST (1991-
92) Ill, l. 

Hvalfangstnæringen, produktavgift 1993 - se 
FANGST (1992-93) l, l og FOLKETRYGD (1992-
93) I, 5. 

Hvasser, trafikksentral for Losvesenet i indre Oslo
fjord - se SIKKERHET TIL SJØS (1992-93) Ill, 
l. 

Hver!fagskriminalitet, tiltak mot - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1989-90) Il, 3; (1991-92) 
I, l; (1992-93) I, l. 

Hvittingfoss, akseltrykket på Rv40 - se VEGVE
SEN (1992-93) Ill, 19. 

Hvitvasking av penger, tiltak mot- se FINANSER 
(1992-93) IV, l. 

- av utbytte fra straffbare handlinger, generell 
straffebestemmelse mot - se STRAFFELOV
GIVNING (1992-93) IV, 4. 

HVPU-ansatte, kartlegging av opplæringsbehovet 
for- se VOKSENOPPLÆRING (1989-90) III, 3. 

HVPU-klienter, bevilgninger til psykiatrisk hjelp 
til - se FUNKSJONSHEMMEDE (1989-90) Ill, 
13. 

HVPU-reformen, og forutsetningen om et hel
døgnspedagogisk bo- og treningsopplegg - se 
SPESIALSKOLER (1989-90) I, l 

- arbeidstilbud til psykisk utviklingshemmede -
se FUNKSJONSHEMMEDE (1990-91) Ill, 9 

- behovet til multihandikappa klienter - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1989-90) Ill, l. 

- betydning for skoleverket - se SPESIALSKO
LER (1990-91) Il, 2. 

- bolig med heldøgns omsorgstjeneste -se FUNK
SJONSHEMMEDE (1990-91) IV, 2. 

- bomiljøtiltak - se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1991-~2) I, l. 

- botilbud for psykisk utviklingshemmede - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1990-91) Ill, 10 

- dekning av utgifter ved overtakelse av fylkes
kommunale boliger - se KOMMUNENES ØKO
NOMI (1989-90) Ill, 3 

- det økonomiske opplegget for 1991 - se KOM
MUNENES ØKONOMI (1989-90) Il, 5 

- endr. i avviklingsloven- se FUNKSJONSHEM
MEDE (1991-92) IV, l. 

- endr. i hjelpevergeordningen- se FUNKSJONS
HEMMEDE (1989-90) IV, l 

- flytting av en person fra Klæbu til Måsøy - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1991-92) Ill, 8. 

- flytting av to brødre fra N ærlandsheimen - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1991-92) Ill, 9. 

- forslag vedr. tvangsflytting - se FUNKSJONS
HEMMEDE (1991-92) II, 3. 

- frigivelse av midler for Konnerudkollen til for
del for kommunale prosjekter i Buskerud - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1989-90) Il, l 

- fylkeskommunenes disponering av rammeløy
vinger- se FUNKSJONSHEMMEDE (1990-91) 
Ill, 2 

- førtidspensjonering for arbeidstakere ved insti
tusjonsavvikling - se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1991-92) II, 5. 

- gjennomføring av - se FUNKSJONSHEMME
DE (1989-90) I, l og (1989-90) Il, 5; (1990-91) I, l 
og 2; IV, l. 

- Halden som vertskommune for sentralinstitu
sjonen Østerbo - se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1992-93) Ill, l :i . 

- innstilling fra rettssikkerhetsutvalget - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1992-93) Ill, 14. 

- journalføring over psykisk utviklingshemmede i 
egne boliger - se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1992-93) Ill, 2. 

- krav til sikre boliger- se FUNKSJONSHEMME
DE (1991-92) Ill, 6. 

- nedlegging av institusjonen Granly, Østre Toten 
-se FUNKSJONSHEMMEDE (1990-91) Ill, 23 

- oppfølging av - se FlJNKSJONSHEMMEDE 
(1989-90) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2 og Ill, 7 
og9. 

- overføringer til kommune:1e - se FUNKSJONS
HEMMEDE (1991-92) Ill, 20. 

- reduksjon i satsene til vertskommuner - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1992-93) Ill, l. 

- saksbehandling for etableringstilskudd - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1991-92) Ill, 3. 

- sikring av arbeidsplasser ved nedlegging av in
stitusjoner - se FUNKSJONSHEMMEDE (1990-
91) Ill, 15 og 20 

- skjønnstilskudd til vertskommuner- se STATS
BUDSJETTET (1991-92) I, 36. 

- Smøla kommune sender brev om - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1989-90) li, 3 

- stortingsmelding om spesialundervisningen - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1989-90) Ill, 16 

- tiltak for arbeidsledige kvinner etter institu
sjonsavvikling - se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1991-92) Ill, 15. 

- Ulstein kommune sender brev om- se FUNK
SJONSHEMMEDE (1989-90) li, 4. 

- uttalelse om det økonomiske ansvar for opptjen
te feriepenger- se FERIE (1990-91) Il, l, 2 og 3 

- videreutdanning av helsepersonell -se FUNK
SJONSHEMMEDE (1990-91) III, 6. 
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- Åkershagan skole som kompetansesenter - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1991-92) Ill, 19. 

Hybelhus, paragraf 12-soning i - se KRIMINA
LOMSORG (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) 
I, l. 

- soning under Kriminalomsorg i frihet- se KRI
MINALOMSORG (1989-90) IV, l. 

Hydro Aluminium, nedbemanning ved Sunndal 
Verk- se NORSK HYDRO AS (1989-90) Ill, 3. 

Hylland, Aanund, forslag til revidert valgordning -
se VALG (1991-92) Il, 4. 

Hypotekforeningen, lånekunders medlemsansvar 
-se BANKER (1990-91) Ill, 4. 

Hypotekforening, Den Norske, forslag om tilbud 
om refinansiering fra Anders Aune - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. 

Hyttebygging i Tjøme, hensyn til tidligere vedtak 
om- se NATURVERN (1989-90) Ill, 18 

- regler for fylkesmannens innsigelser - se BYG
NINGSVESEN (1989-90) Ill, 3. 

Hytter, øking i det skattemessige fribeløpet ved ut
leie av- se SKATTER (1989-90) Ill, l. 

Hyttetomter i Finnmark, bedring av tilgang på - se 
STATSEIENDOMMER (1989-90) Ill, 4. 

Hærens jegerskole og flytting av Forsvarets spesi
alkommando- se FORSVAR (1992-93) Ill, 9. 

Hærens krigsskoler, omorganisering - se FOR
SVAR (1992-93) Il, 11. 

Hærens våpeninspektører, utflytting fra Forsva
rets overkommando- se FORSVAR (1990-91) Il, 
10. 

Høglund, Liv, Oslo, sender klage i tilsettingssak -
se KLAGER TIL STORTINGET (1992-93) Il, l. 

HØGRE UTDANNING .... . ........... 252 

Høgsfjordbruene, Ryfylke, bevilgning og saksbe
handling- se VEGVESEN (1991-92) III, 13. 

Høgskolelektorer, utdanning til helsefagskolene -
se HØGSKOLER (1990-91) I, l . 

HØGSKOLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 

Høgskolesenteret i Rogaland, eksamensrett for -
se HØGSKOLER (1992-93) III, 2. 

- siviløkonomutdanning ved - se HØGSKOLER 
(1989-90) Ill, 12. 

Høibakkutvalget, etablering av et selskap for Wi
nix-produktene - se STATSBUDSJETTET 
(1991-92) I, 36. 

Hønefoss hjelpefengsel, behovet for nytt fengsel -
se FENGSLER (1990-91) I, l. 

- utsettelse av nedlegging- se FENGSLER (1989-
90) I, l. 

Hørselshemmede, merutgifter ved miljøavgift på 
batterier - se FUNKSJONSHEMMEDE (1990-
91) Ill, 19 

- tilbud til elever som er- se SPESIALSKOLER 
(1990-91) Il, 2. 

Høyanger fylkessjukeheim, overdragelse til kom
munen- se FYLKESKOMMUNENES ØKONO
MI (1992-93) I, 5. 

Høyesterett, begrensning av Kjæremålsutvalgets 
arbeidsbyrde- se DOMSTOLER (1992-93) IV, 4. 

- budsjett- se DOMSTOLER (1989-90) I, l; (1990-
91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- kjennelse om reetablering av oppdrettsanlegg -
se HAVBRUK (1992-93) IV, l. 

- regulering av lønninger - se DOMSTOLER 
(1989-90) Il, 4; (1990-91) Il, 2. 

Høyesterettsdommere, anmodning om riksrettstil
tale mot- se DOMSTOLER (1989-90) IV, l. 

Høyhastighetsjernbane, støyplager fra- se JERN
BANER (1992-93) Ill, 2. 

Høykommissær for flyktninger, bev. 1991- se FN 
(1990-91) I, 2. 

- dekking av boligutgifter- se FN (1991-92) Ill, l. 
- tilskudd til- se UTENRIKSSAKER (1989-90) Il, 

8. 
Høylandet, Norsk Revyfaglig Senter, bev. - se 

KUNST (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2. 
Høyre, dekning av hotelloppholdsutgifter fra nomi

nasjonsmøtet for Aust-Agder - se POLITISKE 
PARTIER (1990-91) Ill, 4. 

- nyhetsbrevet «Innsikt» og bedrifters støtte til 
politiske partier - se POLITISKE PARTIER 
(1989-90) JII, l. 

Høyskolesenteret i Rogaland, faglig samarbeid 
med Agder distriktshøgskole - se HØGSKOLER 
(1991-92) III, 3. 

Høyspentledninger og helseproblemer- se HEL
SEVESEN (1992-93) Ill, 7. 

Høyteknologisenteret i Bergen, kommunal garan
ti- se HØGRE UTDANNING (1991-92) III, l. 

Høytorp Fort i Eidsberg, erstatningsaktiviteter 
ved flytting av transportregimentet - se FOR
SVAR (1989-90) Ill, 15. 

Haakonsvern, ny verkstedbygning for Sjøforsva
rets forsyningskommando- se FORSVARSMA
TERIELL (1990-91) Il, 3 

- ny verkstedbygning, oljelenser og mottaksan
legg for oljeavfall- se FORSVARSMATERIELL 
(1989-90) Il, 3. 

- spiserom i dagslys for verkstedarbeidere - se 
ARBEIDSMILJØ (1990-91) III, 5. 

Hålogaland ingeniørbataljon, flytting av stand
kvarter- se FORSVAR (1991-92) Il, 4. 

Hålogaland jordskiftedømme, lokalisering til Har
stad- se JORDBRUK (1991-92) I, l. 

Hålogaland Lagmannsrett, behov for ny lokaler -
se DOMSTOLER (1992-93) I, l. 

Hålogaland sjøforsvarsdistrikt, etablering på Nes 
ved Lødingen- se FORSVAR (1992-93) Il, 11. 

Håndverkere, endr. i salgsrettloven - se INDU
STRI (1992-93) IV, 3. 

Håndverkertjenester, tvisteløsningssystem - se 
FORBRUKERSAKER (1990-91) IV, l. 

Håndverksloven, emir. i forbindelse med EØS- se 
INDUSTRI (1992-93) IV, l og 4. 

Haavind, LOA-direktør, avgangsvederlag og an
budsstrategi etterfratredelse- se IDRETT (1990-
91) III, 4. 

Ibestad kommune, fastlandsforbindebe - se VEG
VESEN (1989-90) Il, 9. 

IBRD, Den internasjonale hank for gjenreisning og 
utvikling, rammeavtale om samfinansiering - se 
UTVIKLINGSHJELP (1992-93) Il, 7. 

ICDE, International Council for Distance Educa
tion, budsjett 1990- se VOKSENOPPLÆRING 
(1989-90) I, l. 

ICO, Den internasjonale kaffeorganisasjon, avtale 
om et kontor i Norge - se ØKONOMISK SAM
ARBEID (1989-90) Il, l. 

IDA, Det internasjonale utviklingsfond, kapitalpå
fylling- se UTVIKLINGSHJELP (1989-90) Il, 3. 

- Det internasjonale utviklingsfond, kapitalpåfyl
ling- se UTVIKLINGSHJELP (1992-93) Il, 4. 

- rammeavtale om samfinansiering - se UTVIK
LINGSHJELP (1992-93) Il, 7. 

IDB, Den interamerikanske utviklingsbank, kapi
talutvidelse- se UTVIKLINGSHJELP (1989-90) 
Il, 8. 

Ideelle organisasjoner, forslag om skattefritak for 
-se SKATTEFRADRAG (1990-91) IV, l 

- rammevilkår for- se SKATTEFRADRAG (1990-
91) III, l. 

- skattefritak for gaver til - se STATSBUDSJET· 
TET (1989-90) I, 36. 
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Idrettsanlegg i kommunene, konstitusjonelle an
tegnelser 1991 vedr. tippemidler til - se RIKS
REVISJONEN (1992-93) II, 2. 

Idrettshaller, gjenbevilgning til Kongsberg og Ski
botn- se FORSVARSMATERIELL (1989-90) Il, 
3. 

Idrettshøgskolen, bev. til kunstisbane - se HØG
SKOLER (1991-92) II, l. 

- budsjett- se HØGSKOLER (1989-90) I, l; (1990-
91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Idrettstilbud til psykisk utviklingshemmede - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1990-91) I, l; (1991-
92) I, 2. 

Ifa Electric A/S ! Bergen, brudd på avtaler- se AR
BEIDS VIL KAR (1989-90) III, l . 

IFAD, Det internasjonale fond for jordbruksutvik
ling, kapitalpåfylling- se UTVIKLINGSHJELP 
(1989-90) Il, 7. 

IFC, Det internasjonale finansieringsinstitutt, inn
skudd 1989- se UTVIKLINGSHJELP (1989-90) 
li, l. 

- Det internasjonale finansieringsinstitutt, kapita
løkning- se ØKONOMISK SAMARBEID (1991-
92) Il, 6. 

Da og Lilleby Smelteverker A/S (ILS-selskapene), 
gjeldsforhandlinger- se INDUSTRI (1992-93) Il, 
2. 

Ua-Lillebykonsernet, finansieringsbistand - se 
STATSBUDSJETTET (1992-93) Il, 8. 

Ila-prosjektet, alternativ for - se FENGSLER 
(1989-90) I, l. 

Ilandføring av gass fra Haltenbanken - se OLJE
OMSETNING (1989-90) Ill, 10. 

ILO, Den internasjonale arbeidsorganisasjon, støt
te til u-hjelp- se UTVIKLINGSHJELP (1989-90) 
Il, l. 

IW-konvensjon, arbeidsforhold i hotell- og restau
rantbransjen- se ARBEIDSLIV (1991-92) Il, 4. 

- arbeidskonflikter og streikerett, Norges forhold 
til- se ARBEIDSLIV (1991-92) IV, l. 

- arbeidstakeres krav når arbeidsgiver blir insol
vent - se ARBEIDSLIV (1992-93) Il, l. 

- forslag om oppsigelse av konvensjon nr. 96 - se 
ARBEIDSLIV (1991 -92) II, 2. 

- fra 1983 - se TRAKTATER (1989-90) Il, 6. 
- nattarbeid- se ARBEIDSLIV (1990-91) II, 2 
- om sikkerhet ved maskiner - se ARBEIDSLIV 

(1992-93) IV, l. 
- om sjøfolks velferd - se SJØFOLK (1989-90) I, 2 

og (1989-90) II, 2 
- om trygghet og helse i bygge- og anleggsbran

sjen- se ARBEIDSLIV (1989-90) II, l 
- om urbefolkninger, ratifikasjon av - se AR

BEIDSLIV (1989-90) Il, 3 
- om å fremme sysselsetting og vern mot arbeids

ledighet- se ARBEIDSLIV (1989-90) Il, l. 
- sikkerhet ved bruk av asbest, samtykke til ratifi

kasjon- se ARBEIDSLIV (1991-92) Il, l. 
- sikkerhet ved bruk av kjemiske stoffer i arbeids

livet- se ARBEIDSLIV (1990-91) Il, 2; (1992-93) 
Il, l. 

- sjøfolks velferd - se SJØFOLK (1990-91) I, 2 og 
Ill, 2; (1992-93) Il, 2. 

- trygghet og helse i bygge- og anleggsbransjen, 
ratifikasjon- se ARBEIDSLIV (1990-91) II, l. 

Ilseng arbeidskoloni, soning for tyngre klientell. 
IMF (Det internasjonale pengefondet), forslag om 

reformer - se ØKONOMISK SAMARBEID 
(1992-93) Il, l. 

- finansieringsordninger for Øst-Europa- se ØKO
NOMISK SAMARBEID (1990-91) Il, 14 

- kvoteøkninger, sanksjonsmuligheter m.v. - se 
ØKONOMISK SAMARBEID (1990-91) Il, 11 

- virksomheten - se ØKONOMISK SAMARBEID 
(1990-91) Il, 12; (1992-93) Il, 2. 

IMO (FNs skipsfartsorganisasjon), engasjement i 
Scandinavian Star-ulykken - se SJØFART (1992-
93) II, 2. 

- sjøsikkerhetsarbeid - se SJØFART (1992-93) Il, 
3. 

Import av fisk og fiskevarer, lov om prisregulering
se FISKEOMSETNING (1992-93) IV, 4. 

- av fonogrammer, parallell- - se KUNST (1991-92) 
III, 6. 

- av klær fra lavprisland - se UTENRIKSHAN
DEL (1992-93) Ill, 8. 

- av tekstiler fra u-land - se UTENRIKSHANDEL 
(1990-91) Ill, 7. 

- av tekstilvarer fra Danmark, tollkrav - se UTEN
RIKSHANDEL (1991-92) III, 3. 

- miljøkrav til produkter i GATT-regelverk - se 
ØKONOMISK SAMARBEID (1991-92) III, 7. 

- norsk produksjon som alternativ til - se SYS
SELSETTING (1992-93) Ill, 11. 

Import av amerikanske epler, karantenetid for å 
hindre epleflue - se LANDBRUKSPRODUK
TER (1989-90) Ill, 2. 

lmportavgift på biler, forslag om redusert- se SÆ
RAVGIFTER (1990-91) Il, 5. 

Importforbud av tropisk tømmer - se UTENRIKS
HANDEL (1990-91) Il, 1-4, 6-8, 10-11 og 13; (1991-
92) II, 2 og 5 og Ill, 9. 

- for nypoteter, forslag om å oppheve - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1992-93) Il, l. 

- for visse varer innen en EØS-avtale - se EFTA/ 
EF (1990-91) Ill, 14. 

Importkvote for viltkjøtt - se UTENRIKSHAN
DEL (1989-90) Ill, 6. 

Importrestriksjoner på klær, oppheving av - se 
UTENRIKSHANDEL (1989-90) Ill, 11. 

Importvernet og forholdet til GATT - se LAND
BRUK (1989-90) I, l. 

Incest, dommeravhør av barn - se BARNEVERN 
(1990-91) Ill, 6 

- foreldelsesfristen for saker- se STRAFFELOV
GIVNING (1990-91) Ill, 2 

- hjelpetiltak for seksuelt misbrukte barn - se 
BARNEVERN (1991-92) Ill, 5. 

- Støttesenteret mot, budsjett 1990 - se SOSIAL
VESEN (1989-90) I, l. 

- støttesentre mot - se BARNEVERN (1990-91) Ill, 
7 og SOSIALVESEN (1990-91) Ill, 3 

- tilskudd 1991 til støttesentre - se BARNEVERN 
(1990-91) I, l. 

Incestofre, erstatninger til - se BILLIGHETSER
STATNINGER (1989-90) II, l. 

Incestsaker, foreldelsesfristen - se STRAFFELOV
GIVNING (1989-90) Ill, l. 

Incestsentre, tilskudd 1992 - se BARNEVERN 
(1991-92) I, l. 

Indeksoppgjørene 1991- se LØNN (1990-91) Il, l. 
India, bruk av norsk tungtvann til atomvåpen og 

videre status som hovedsamarbeidsland- se UT
VIKLINGSHJELP (1989-90) Ill, 6 

- innblanding i indre anliggender - se UTEN
RIKSSAKER (1989-90) III, 10 

- Norsk Datas salg av d~tamaskiner til atomvåpe
nanlegg i- se ATOMVAPEN (1989-90) III, 4 

- omdisponering av u-hjelpsmidler til Bangladesh 
-se UTVIKLINGSHJELP (1990-91) HI, l 

- stans i bistand på bakgrunn av landets sterke 
opprustning - se UTVIKLINGSHJELP (1989-
90) Ill, 5 

- tungtvannskonflikten - se UTENRIKSSAKER 
(1989-90) Il, 4 

- utryddelse av guineaorm - se UTVIKLINGS
HJELP (1991 -92) Ill , 7 . 
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- videreeksport av norsk tungtvann til - se UTEN
RIKSSAKER (1991-92) III, 18. 

- videresending av norskprodusert tungtvann til -
se UTENRIKSSAKER (1990-91) Ill, 28. 

- vurdering av bistandsarbeidet - se UTVIK
LINGSHJELP (1989-90) II, 5. 

Indianere i Ecuador, Texacos ødeleggelse av deres 
livsgrunnlag - se UTENRIKSSAKER (1992-93) 
Ul, 20. 

- i Guatemala, overgrep mot - se MENNESKE
RETTIGHETER (1990-91) III, 10. 

Indonesia, overenskomst om unngåelse av dob
beltbeskatning - se SKATTEAVTALER (1989-
90) Il, 2. 

Indre Salten, tiltak mot arbeidsledighet- se SYS
SELSETTING (1990-91) III, 19. 

INDUSTRI ... .. ........................ 263 

Industriarbeidermuseum, Vemork, bev. 1993 -se 
KULTUR (1992-93) I, 2. 

- Vemork, bev. til istandsettelse - se KULTUR 
(1991-92) I, 2. 

Industriavfall, dumping i Nordsjøen - se FOR
URENSNING (1989-90) Ul, 14. 

Industribanken - se Den Norske Industribank A/S. 
Industrielt rettsvern, endr. i lover som følge av 

EØS- avtalen- se RETTSVESEN (1992-93) IV, 5. 
Industrifondet, avvikling (trukket) - se INDUSTRI 

(1990-91) Il, 2 
- budsjett - se INDUSTRIUTBYGGING (1989-90) 

I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 
- endr. budsjett 1990- se INDUSTRI (1989-90) Il, 5 

og7 
- endr. budsjett 1992 - se INDUSTRIUTBYG

GING (1992-93) Il, 2. 
- forlengelse av garantiansvar- se INDUSTRIUT

BYGGING (1992-93) I, 2. 
- forslag om avvikling - se STATSBANKER (1990-

91) I, l 
- justering av innvilgningsrammer under salde

ringen- se STATSBUDSJETTET (1991-92) I, 36. 
- melding om virksomheten - se INDUSTRIUT

BYGGING (1989-90) Il, 4; (1990-91) Il, l. 
- omorganisering av virkemiddelapparatet - se 

INDUSTRIUTBYGGING (1991-92) IV, l. 
- Riksrevisjonens rapport - se INDUSTRIUT

BYGGING (1989-90) Il, 3. 
- tilsagn om lån til en bedrift i Fredrikstad - se IN

DUSTRIUTBYGGING (1992-93) Ill, l. 
- virksomheten 1990 og 1991 -se INDUSTRIUT

BYGGING (1992-93) Il, l. 
Industriforurensninger, tiltak mot - se FOR

URENSNING (1989-90) Il, 2. 
Industrikommuner, ensidige, tilleggsbev. 1989- se 

DISTRIKTSUTBYGGING (1989-90) Il, 2 
- ensidige, tilsagnsramme - se DISTRIKTSUT

BYGGING (1989-90) I, l; (1990-91) I, l. 
Industrikonsesjonsloven - se Konsesjonsloven (in .. 

dustri). 
Industriprosjektering, budsjett - se INDU

STRIUTBYGGING (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, 2. 

- omstillingstiltak i Sør- Varanger - se INDU
STRIUTBYGGING (1990-91) Il, 4. 

INDUSTRIUTBYGGING .............. 271 

Industriutslipp fra Saugbruksforeningen, Halden, 
reduksjon i- se FORURENSNING (1990-91) Ill, 
11; 

- konsesjon for Norsk Fett- og Limindustri A/S -
se FORURENSNING (1991-92) Ill, 21. 

- miljørevisorer for industri med utslippstillatelse 
-se FORURENSNING (1990-91) Ill, 12 (1991-92) 
Ill, 3. 

- tiltak for reduksjon, budsjett- se FORURENS
NING (1990-91) I, l; (1991-92) l, l. 

Infanteriet, omorganisering- se FORSVAR (1991-
92) li, 8. 

Inflasjonspolitikk og sysselsettingsnivå - se FI
NANSER (1990-91) IU, l. 

Informasjonsberedskap, - se NORSK RIKS
KRINGKASTING (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2; 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Informasjonsplikt overfor Stortinget i Reksten-sa
ken- se STATSFORFATNING (1989-90) U, l. 

- overfor Stortinget, Regjeringens - se STATS
FORFATNING (1991-92) II, l. 

- til Stortinget, statsråders - se REGJERINGEN 
(1989-90) I, 5. 

Informasjonsrutiner ved sykehus, bedring av - se 
SYKEHUS (1990-91) III, 2. 

Informasjonsteknologi etablering av et selskap for 
Winix-produktene - se STATSBUDSJETTET 
(1991-92) I, 36. 

- FoU-oppdrag- se VITENSKAP (1990-91) Ill, 4. 
- i helsesektoren, konkurranse om statlige midler 

-se INDUSTRI (1990-91) Ill, 4 
- i helsevesenet- se HELSEVESEN (1990-91) I, l. 
- i opplæringen- se UTDANNING (1990-91) III, 8 
- i skole og opplæring- se UTDANNING (1989-90) 

I, l; li, 5 og 6; (1990-91) I, l. 
- komite for standardisering - se INDUSTRI 

(1989-90) li, 7. 
- Kompetansesenter, endr. budsjett 1991 - se 

HELSEVESEN (1991-92) Il, 3. 
- krav til forskningsmiljøene - se HØG RE UT

DANNING (1991-92) I, l. 
Informasjonsteknologiprogram, inndekning av 

overforbruk ved KUFs Winix-prosjekt - se UT
DANNING (1992-93) li, l. 

- visse sider ved KUFs (Winix-prosjektet)- se UT
DANNING (1992-93) U, 5. 

Infrastrukturinvesteringer - se SYSSELSET
TING (1990-91) Il, 11; (1991-92) Il, 2. 

Infrastrukturprogram, Del41-44 av det fellesfinan
sierte- se NATO (MILITÆRTEKNISKE SPM) 
(1989-90) li, l; (1990-91) Il, 2; (1991-92) Il, 2; (1992-
93) li, 2. 

- nasjonal forhåndsfinansiering- se NATO (MILI
TÆRTEKNISKE SPM) (1992-93) Il, 3. 

- reduserte bev. 1992 til fellesprosjekter- se NATO 
(MILITÆRTEKNISKE SPM) (1992-93) Il, l. 

Infrastrukturtiltak i forbindelse med OL 1994, til
leggsbev. 1992 - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1992-93) II, 2. 

Ingeniørhøgskoler, budsjett - se HØGSKOLER 
(1989-90) I, l; (1990-91) l, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

Ingstad, Sverre, Oslo, krever riksrettstiltale - se 
REGJERINGEN (1990-91) IV, l. 

Inhabilitet, Arbeiderpartiets tilknytning til LO ved 
lønnsoppgjøret - se STATSFORVALTNING 
(1990-91) Ill, 12 

- en statsråd svarer på vegne av en annen pga.- se 
REGJERINGEN (1989-90) Il, 13. 

-· for arbeiderpartirepresentanter i Folketeater
bygningssaken i Oslo - se POLITISKE PARTI
ER (1990-91) Ill, 3 

- for Bioteknologinemndas medlemmer - se VI
TENSKAP (1991-92) Ul, 3. 

- for direktør Erling Sæther i Transport 94 - se 
VEGTRAFIKK (1991-92) Ill, 15. 

- forslag om endr. i lovverk for å motvirke - se 
KOMMUNER (1990-91) Il, 52 . 
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- oppnevning av settestatsråd pga .. se REGJE
RINGEN (1991-92) Il, 11. 

Inhabilitetsregler, skjerping på grunn av mistan
ke om korrupsjon blant Oslos kommunalpoliti
kere- se KOMMUNER (1989-90) Ill, 9. 

Inkasso, ulovlig virksomhet - se SIVILLOVGIV
NING (1991-92) Ill, l. 

Inkassoloven, endr. i - se RETTSVESEN (1992-93) 
IV, 8. 

INMARSAT, heving av kapitaltaket i - se TELE
VERKET (1989-90) Il, 5 

- virksomheten 1988- se TELEVERKET (1989-90) 
I, l. 

Inndragninger, budsjett - se RETTSVESEN (1989-
90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett- se RETTSVESEN (1989-90) II, 3; 
(1990-91) Il, l; (1991-92) Il, 2; (1992-93) Il, l. 

Inneklima i offentlige bygg - se ARBEIDSMILJØ 
(1989-90) Ill, 5. 

- i barnehager- se ARBEIDSMILJØ (1991-92) Ill, 
2. 

- tiltak for bedring- se ARBEIDSMILJØ (1992-93) 
I, l; FOLKEHELSE (1992-93) Ill, l. 

- tiltak mot dårlig· se ARBEIDSMILJØ (1990-91) 
Ill, l. 

Innkjøpsvirksomheten i staten, bruk av utenland
ske varer og tjenester- se PRISER (1992-93) Ill, 
2. 

- i staten, konstitusjonelle antegnelser 1990 - se 
RIKSREVISJONEN (1991-92) Il, 4. 

Innkrevingsloven, endr. i - se FAMILIE (1989-90) 
IV, 2; (1992-93) IV, 4; SOSIALVESEN (1991-92) 
IV, l . 

Innlandsfiske, endr. i lov om laksefiske- se LAND
BRUK (1991-92) IV, 2 og NATURVERN (1991-92) 
IV, 3. 

- forskrifter til lov om laksefiske og - se NATUR
VERN (1992-93) Ill, 5. 

Innpiskere i Stortinget - se STORTINGETS FOR
RETNINGSORDEN , Behandlingsmåten. 

Innsidehandel, regler mot - se AKSJER (1991-92) 
IV, l. 

Innsikt, Høyres nyhetsbrev for næringslivet og be
drifters støtte til politiske partier - se BE
DRIFTSBESKATNING (1989-90) Ill, 4. 

lnnsparingsfullmakter 1990 - se STATSBUD
SJETTET (1989-90) I, 26. 

Innsynsrett i oppdrettsanleggs regnskap- se HAV
BRUK (1990-91) Ill, 2. 

Inntektsfradrag for besøksutgifter ved samværs
rett, forslag fra Marie Lovise Widnes - se RE
GJERINGEN OVERSENDT (1992-93) I. 

- for tap ved salg av bolig, forslag om- se SKAT
TEFRADRAG (1990-91) Il, 4. 

- i Finnmark og Nord-Troms, endr. i lov om sær
skilt- se SKATTEFRADRAG (1989-90) IV, 4. 

Inntektsoppgjørene, gjennomføringen av - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 34; (1991-92) I, 
39; (1992-93) I, 35. 

Inntektsoppgjøret- se LØNN (1989-90) Il, 4; (1990-
91) Il, 2; (1991-92) Il, 4; (1992-93) Il, 3. 

- 1992 i offentlig sektor, forslag om forlengelse av 
tariffavtaler- se LØNN (1991-92) Il, 2. 

Inntektspolitikken - se STATSBUDSJETTET 
(1990-91) I, 31; (1991-92) I, 36; (1992-93) I, 32. 

Inntektsprøving av forsørgertillegg og alderspen
sjon- se FOLKETRYGD (1990-91) IV, l. 

- av forsørgertillegg, forslag om endr. i - se FOL
KETRYGD (1991-92) IV, 4. 

Inntektsskatt - se SKATTER (1989-90) I, l og 2; 
(1990-91) I, l og 2; (1991-92) I, l, 2, 3 og 4; (1992-
93) I, l. 

- endr. 1990 for Finnmark og Nord-Troms - se 
SKATTER (1989-90) Il, 5; PERSONBESKAT
NING (1990-91) Il, 3. 

- for inntekter under 100 000, økt- se PERSON
BESKATNING (1991-92) Ill, 4. 

Inntektsskattøret - se SKATTER (1989-90) Il, 7; 
(1990-91) Il, 7; (1991-92) Il, 12; (1992-93) I, 1 og 2; 
Il, 2. 

Inntektssystemet, Akershus fylke - se LOKAL
FORVALTNING (1991-92) Ill, l. 

- Bamble kommunestyre sender uttalelse- se LO
KALFORVALTNING (1990-91) Il, 3 

- Drangedal kommunestyre sender uttalelc.:;e - se 
LOKALFORVALTNING (1990-91) Il, l 

- for kommunene og fylkeskommunene - se LO
KALFORVALTNING (1989-90) Il, 2 

- for kommunene og fylkeskommunene, endr. i 
sektortilskuddene - se STATSBUDSJETTET 
(1990-91) I, 31 

- forenkling av - se LOKALFORVALTNING 
(1992-93) Il, 2. 

- Fræna kommunestyre sender uttalelse- se LO
KALFORVALTNING (1990-91) Il, 2 

- Kristiansund kommune sender uttalelse- se LO
KALFORVALTNING (1991-92) Il, 3. 

- Nord-Trøndelag fylkeskommune sender uttalel
se om- se LOKALFORVALTNING (1989-90) Il, 
l 

- nye kostnadsnøkler for 1992 - se LOKALFOR
VALTNING (1990-91) Il, 5. 

- opphevelse av lovregler om sektortilskudd - se 
LOKALFORVALTNING (1992-93) IV, l. 

- reformarbeidet og grunnskolenøkkelen - se LO
KALFORVALTNING (1991-92) Il, 5. 

- tilskudd til fylkeskommuner og kommuner 
1990- se LOKALFORVALTNING (1989-90) I, l. 

- tilskudd til fylkeskommuner og kommuner og 
reformarbeidet - se LOKALFORVALTNING 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- Tromsø kommune - se LOKALFORVALTNING 
(1991-92) Ill, 2. 

Inntektsutviklingen i landbruket - se LAND
BRUK (1990-91) Il, 15. 

INNVANDRERE ....................... 275 

Innvandrerkvinner, likestillingspolitikk - se LI
KESTILLING (1992-93) Il, l. 

Innvik, ombygging og drift av kulturbåten - se 
KUNST (1989-90) I, 2 

- sikring av teaterbåten - se KUNST (1989-90) Ill, 
6. 

- vurdering av permanent driftstilskudd for kul
turbåten- se KUNST (1990-91) I, 2. 

Inspeksjoner, lov om, i samsvar med CFE-avtalen
se TRAKTATER (1991-92) IV, l. 

Institusjonsopphold, egenbetaling for korttids
opphold- se HELSEVESEN (1990-91) IV, l. 

Institutt for biomedisinsk teknikk, konflikt om 
rettigheter til forskningsdata -se VITENSKAP 
(1990-91) Ill, 2. 

Institutt for energiteknikk, budsjett - se ATOM
KRAFT (1989-90) I, l; (1990-91) l, 2; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

- saldering 1990 -se STATSBUDSJETTET (1989-
90) I, 26. 

Institutt for fredsforskning, bev. - se VITEN
SKAP (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- forskning omkring Øst- Europa - se VITEN
SKAP (1990-91) I, 3. 

- -se VITENSKAP (1989-90) I, 2. 
Institutt for sosialforskning (INAS), bev. - se VI

TENSKAP (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 3; (1991-92) 
I, 2; (1992-93) I, 2. 

Institutt for utrusting og teneste, Stavanger, til
skudd 1992- se PRIVATSKOLER (1991-92) I, l. 
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Instituttgruppa for samfunnsforskning, budsjett
se VITENSKAP (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 3; 
(1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

Integrerte kretser, endr. i lov om vern av krets
mønstre som følge av EØS-avtalen- se EFTA/EF 
(1992-93) IV, 12. 

- Lov om vern av kretsmønstre - se KULTUR 
(1989-90) IV, 3. 

InterCity-togsett fra ABB Strømmen A/S - se 
JERNBANER (1992-93) Il, 2. 

Intercitysystem- se JERNBANER (1989-90) Ill, 2. 

INTERNAS.JONAL RETT ............. 283 

Internasjonale fond, tilskudd til, budsjett - se FN 
(1989-90) I , l; (1990-91) l, 2; (1991-92) I, 3; (1992-
93) I, l. 

Internasjonale organisasjoner, deltakelse i - se 
INTERNASJONALT SAMARBEID. 

- deltaking i, budsjett 1991 - se INTERN ASJO
NALT SAMARBEID. 

- tilleggsbev. 1993 i forbindelse med EF-forhand
lingene- se EFTA/EF (1992-93) Il, 14. 

- tilskudd til, budsjett 1990 - se INTERNASJO
NALT SAMARBEID (1989-90) I, l. 

International Union of Geological Science 
(IUGS), budsjett- se VITENSKAP (1989-90) l, l; 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93} I, l. 

INTERNASJONALT SAMARBEID .... 284 

lnternatpasienter, endr. i forskrift om egenbeta
ling- se SYKEHUS (1992-93) Il, 12. 

lntematskule, bom frå Nervei, Gamvik i Finn
mark sende på- se GRUNNSKOLE (1989-90) Ill, 
12. 

Internkontroll, enclr. i lovgivning om arbeidsmiljø, 
sikkerhet og vern mot forurensning - se AR
BEIDSMILJØ (1989-90) IV, l. 

- i bedrifter, nye forskrifter- se ARBEIDSMILJØ 
(1991-92) Ill, 3. 

Interrail, Norges holdning til fremtidig opplegg -
se JERNBANER (1991-92) Ill, 5. 

Invalidepensjonerte, statens engasjement av, bud
sjett - se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

Investeringer i utlandet, næringslivets - se SYS
SELSETTING (1989-90) Ill, 31. 

Investeringsavgift- se MERVERDIAVGIFT (1989-
90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- 1990 nedsettelse av -se SÆRAVGIFTER (1989-
90) Il, l. 

- og behovet for nye produksjonsarbeidsplasser -
se MERVERDIAVGIFT (1992-93) Ill, l. 

Investeringsgarantier - se UTENRIKSHANDEL 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, 2; (1992-93} I, 2. 

lnvesteringstiltak i jordbruket, budsjett - se 
LANDBRUK (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-
92) I, l; (1992-93) I, l og Il, 4. 

IOGT, kampanjen «Vis styrke uten vold»- se KRI
MINALOMSORG (1989-90} Ill, l . 

IPS (3. verdens pressebyrå), tilskudd 1990- se UT
VIKLINGSHJELP (1989-90) I, l. 

IPU-konferansen, utsending av delegasjoner til -
se UTENRIKSSAKER (1991-92} Ill, 5. 

Irak, invasjon av Kuwait- se UTENRIKSSAKER 
(1989-90) Il, 9-11. 

- -se Golf-konflikten. 
- situasjonen for kurderne - se UTENRIKSSA-

KER (1991-92) Il, 6. 

Iran-Irak-konflikten, tilskudd til UNIMOG (UN 
Iran- Irak Military Observer Group) - se FN 
(1989-90) l, l. 

- behandling i FN av menneskerettighets brudd i -
se MENNESKERETTIGHETER (1991-92) HI, l. 

- internasjonalt press mot - se UTENRIKSSA
KER (1992-93) Ill, 19. 

- våpensalg fra Kongsberg Våpenfabrikk - se 
UTENRIKSHANDEL (1992-93) HI, l. 

Isberg bilverksted, Alfaset, Oslo, Postverkets kjøp 
av- se POST (1991-92) Il, 3. 

Iskrem, prisnedskrivingsmuligheter for produsen
ter- se PRISER (1991-92) Ill, 3. 

Israel, alternative innvandringsland for jøder - se 
UTENRIKSSAKER (1989-90) Ill, 27 

- gjenåpning av palestinske skoler før fornying av 
norsk kulturavtale - se UTENRIKSSAKER 
(1991-92) Ill, 8. 

- kontroll av tungtvann fra Norge til- se ATOM
KRAFT (1989-90) Ill, l 

- lokalisering av den norske ambassade - se 
UTENRIKSSAKER (1989-90) 111,4 

- norsk samarbeid med Mossad - se UTENRIKS
SAKER (1991-92) 111, 24 . 

- norsk støtte til gjenoppbygging etter bombing 
fra Irak - se UTENRIKSSAKER (1990-91) III, 17 

- palestineres nedbrenning av skog i- se UTEN
RIKSSAKER (1989-90) Ill, 13 

- ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA
landene og- se TRAKTATER (1992-93) Il, 6. 

- stengning av universitetene på Vestbredden- se 
UTENRIKSSAKER (1989-90) Ill, 8 

- terrorbombing fra Irak - se UTENRIKSSAKER 
(1990-91) Il, 9 

- tiltak fra norsk side for å påvirke utviklingen i
se UTENRIKSSAKER (1990-91) HI, l 

- utenriksministerens uttalelse om Guds vern av, 
og forholdet til andre folkegrupper- se UTEN
RIKSSAKER (1989-90) Ill, 23 

- utlevering til Norge av etterretningsagenten Mi
ke Harrari -se UTENRIKSSAKER (1989-90) Ill, 
29 

- utvisning av palestinere - se UTENRIKSSA
KER (1992-93) Ill, 10. 

- ødeleggelse av trær på Vestbredden og Gaza- se 
UTENRIKSSAKER (1989-90) Ill, 18. 

- økonomisk hjelp i forbindelse med sovjetiske 
flyktninger - se MENNESKERETTIGHETER 
(1990-91) Ill, 5. 

IUGS, International Union of Geological Science, 
budsjett - se VITENSKAP (1989-90) I, l; (1990-
91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Ivar Aasen dokumentasjonssenter, bidrag til for
prosjekt- se KULTUR (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 
2. 

- (kulturmeldingen)- se KULTUR (1992-93) Il, 2. 
lØ 3, Steinkjersannan, nedlegging- se FORSVAR 

(1991-92) Ill, 14. 
J G & Sønner AS, Brevik, støtte til produksjon av 

trepinner - se INDUSTRIUTBYGGING (1992-
93) Ill, 4. 

Jacobsen, Nils Kristen, minnetale over tidl. stor
tingsrepr., 2549 (2.2.93). 

Jagland, Thorbjørn, uttalelser i TV om regjerings
alternativer etter valget - se STATSBUDSJET
TET (1992-93) Il, 8. 

Jamaica, overenskomst til unngåelse av dobbeltbe
skatning- se SKATTEAVTALER (1991-92) 11, 2. 

Jan Mayen/Grønland, bev. vedr. grensetvist - se 
DEPARTEMENTER (1991-92) 11, l. 

Janco Kabel-TV A/S, utsetting av frist for overfø
ring av eierandeler - se TELEKOMMUNIKA
SJONER (1989-90) Il, 2. 

Jansen-utvalget om passasjerskips sikkerhet - se 
SJØFART (1992-93) Il, 2. 
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Japan, eksport av fiskeprodukter til- se FISKEOM
SETNING (1989-90) I, 2. 

- overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskat
ning- se SKATTEAVfALER (1991-92) Il, 3. 

- problemer for norsk makrelleksport- se UTEN
RIKSHANDEL (1991-92) Ill, 8. 

Jazzfestivaler, tilskudd 1993- se KUNST (1992-93) 
I, 2. 

Jazzmusikk, tilskuddsøkning 1991 - se KUNST 
(1990-91) I, 2. 

Jehovas vitner, personregister - se TROSSAM
FUNN (1991-92) Ill, 3. 

Jensen, Anne Kristin, savnet på Fuerteventura, 
oppklaring av sak - se UTENRIKSSAKER 
(1989-90) Ill, 26. 

Jensen, Bjarne, utvalgsleder- se SOSIALVESEN 
(1991-92) IV, l. 

Jensen, Harry Magnus, minnetale over stortings
repr., S. tid. 2003 (9.1.91). 

Jenter i skogbruket, tilskudd 1992 - se LAND
BRUK (1991-92) I, l. 

Jernbaneformål, økte infrastrukturinvesteringer
se SYSSELSETTING (1990-91) Il, 11. 

Jernbanen, forslag fra Berit Brørby Larsen om en 
oversikt over planlagte kjøp av rullende materi
ell - se REGJERINGEN OVERSENDT I. 

JERNBANER .... . ............... .... . . 290 

Jernbanerådet, nedlegging av - se JERNBANER 
(1989-90) Il, l. 

Jerv, forvaltning av- se NATURVERN (1991-92) Il, 
2. 

- vinterjakt i Lesja - se NATURVERN (1991-92) 
Ill, 6. 

Jervskader i Oppland- se NATURVERN (1989-90) 
Ill, 4. 

Jobbskapingsprosjekter, tilskudd 1993 - se SYS
SELSETTING (1992-93) I, l. 

Johan Ruud, eventuell påbygging av forskningsfar
tøyet- se FISKERIER (1989-90) Ill, 15. 

Johannessen, Ole-Jørgen, utvalgsleder - se UT
DANNING (1989-90) li, 8; (1990-91) Il, l. 

Johnsen, Arve, direktør i Statoil, pensjonsordning
se DEN NORSKE STATS OWESELSKAP 
(1991-92) Ill, 3 og 4. 

Johnsen, Håkon, minnetale over tidl. stortings
repr., S. tid. 306 (22.10.91). 

Joravassdraget- se VANNKRAFT (1992-93) Il, l. 
Jord- og konsesjonslovgivningen- se Konsesjons

loven (landbruk). 

JORDBRUK ........................... 295 

Jordbruksareal, økning i -se JORDBRUK (1990-
91) Il, 15. 

Jordbruksavtalen, budsjett - se LANDBRUK 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l og 2; 
(1992-93) I, l. 

- budsjettendringer i forb. med frikommunefor
søket - se DISTRIKTSUTBYGGING (1989-90) 
li, 7 

- endr. budsjett- se LANDBRUK (1990-91) Il, 10; 
(1991-92) Il, 2; (1991-92) Il, 6; (1992-93) Il, 2. 

- konkurransevridning ved bruk av overskudd til 
subsidiering- se LANDBRUK (1989-90) Ill, l. 

- tillegg 1990-92 som følge av indeksoppgjøret- se 
LANDBRUK (1990-91) Il, 16. 

Jordbruksforhandlingene 1986 og 1987, forhand
linger i to trinn- se LANDBRUK (1990-91) II, 15 . 

- forslag om nytt opplegg- se LANDBRUK (1989-
90) li, 11. 

- tiltak mot- se FORURENSNING (1989-90) Il, 2. 

Jordbruksmaskin, Arbeidstilsynets godkjenning 
av ny- se JORDBRUK (1989-90) Ill, 4. 

Jordbruksoppgjørene, nye retningslinjer - se 
LANDBRUK (1992-93) Il, 3. 

Jordbruksoppgjøret 1986-88, gjennomføringen av
se LANDBRUK (1990-91) Il, 15 

- effektivitetskrav for sjølrekrutterende kjøttpro
duksjon- se LANDBRUK (1991-92) Ill, 4. 

- endringer i landbrukspolitikken - se LAND
BRUK (1990-91) III, 17 

- resultatkontroll bygd på prioriterte mål - se 
LANDBRUK (1992-93) Ill, 8. 

- -se LANDBRUK (1989-90) Il, 10; (1990-91) Il, 27; 
(1991-92) li, 8; (1992-93) II, 6 og 8. 

- uttalelser fra Gjemnes kommune - se LAND
BRUK (1990-91) Il, 25. 

Jorderosjon, tiltak mot- se JORDBRUK (1990-91) 
I, l; (1991-92) I, l. 

Jordloven - se Konsesjonsloven (landbruk). 
Jordmorloven, endr. som følge av EØS-avtalen- se 

HELSEPERSONELL (1992-93) IV, l. 
Jordmorstillinger i alle kommuner, oppfølging av 

vedtak- se KOMMUNENES ØKONOMI (1992-
93) I, 2. 

Jordmødreloven, endr. i- se SOSIALVESEN (1991-
92) IV, l. 

Jordmødre, godkjenning av utdanning- se HEL
SEPERSONELL (1991-92) III, 8. 

Jordskiftedommer i Molde, klage over ansettelse 
av- se KLAGER TIL STORTINGET (1992-93) Il, 
2. 

Jordskifte, budsjett- se JORDBRUK (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Jordskifteloven, endr. i- se LANDBRUK (1990-91) 
IV, 3; (1991-92) IV, 3. 

- kjæremålsadgang for gebyravgjørelser - se 
RETTSVESEN (1989-90) IV, 5. 

- praktisering av - se LANDBRUK (1992-93) Ill, 
11. 

Jordvern i Haram kommune og byutvikling - se 
LANDBRUK (1989-90) Ill, 11. 

- i Stavanger- se LANDBRUK (1990-91) Ill, 6. 
- Møre og Romsdal- se JORDBRUK (1989-90) Ill, 

l. 
Jordvernloven, endr. i- se LANDBRUK (1992-93) 

IV, 2. 
Josef~en, Øystein, utvalgsleder - se POLITI OG 

PATALEMYNDIGHET (1991-92) Il, 3. 
Jostedal kraftverk, spesifikasjon over kostnadso

verslag- se ELEKTRISITET (1989-90) I, l; (1990-
91) I, 2. 

Journalføring, praksis i departementene - se 
STATSFORVALTNING (1992-93) Ill, l. 

Journalistutdanning i Bodø, fordypningsstudium i 
kulturjournalistikk- se HØGSKOLER (1992-93) 
Ill, 3. 

Jubileumsmynt, bestemmelse om overkurs - se 
NORGES BANK (1989-90) IV, l. 

Jugoslavia, adopsjon av barn født etter voldtekter i 
det tidligere - se UTENRIKSSAKER (1992-93) 
Ill, 11. 

- avdrag på lån 1993- se STATSLÅN (1992-93) I, l. 
- deltakelse i EFTAs industrialiseringsfond for -

se UTVIKLINGSHJELP (1990-91) I, 2 
- ev. norsk FN-engasjement - se FN-STYRKER 

(1992-93) I, l. 
- garantier ved eksport til - se UTENRIKSHAN

DEL (1990-91) I, 2; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 
- garantiordninger for ikke krigsberørte stater ut

gått fra det tidligere - se UTENRIKSHANDEL 
(1992-93) Il, 5. 

- hjelp til flyktninger og krigsskadde fra det tidli
gere- se INNVANDRERE (1992-93) Il, l. 

- humanitært hjelpearbeid til det tidligere - se 
UTENRIKSSAKER (1991-92) Il, 9. 
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- internasjonal domstol for å få slutt på krigen i 
tidligere- se UTENRIKSSAKER (1992-93) Ill, 3. 

- konflikten i - se UTENRIKSSAKER (1991-92) 
Ill, 3. 

- konflikten i det tidligere - se UTENRIKSSA
KER (1992-93) Il, 2. 

- konflikten mellom folkegrupper i Kosovo - se 
UTENRIKSSAKER (1989-90) Ill, 16 

- kredittgarantier ved eksport til- se UTENRIKS
HANDEL (1989-90) I, l. 

- lisens for eksport av sprengstoff til - se UTEN
RIKSHANDEL (1992-93) Ill, 2. 

- mislighold under garantiordningen 1991 - se 
UTENRIKSHANDEL (1991-92) Il, l. 

- nedslaktingen i Bosnia i det tidligere - se IN
TERNASJONALT SAMARBEID (1992-93) Ill, 
2. 

- norsk deltakelse i den sivile del av FNs fredsbe
varende operasjoner (UNPROFOR) - se FN 
(1992-93) I, l. 

- norsk støtte til EFs sanksjoner mot - se UTEN
RIKSSAKER (1991-92) Ill, 6. 

- opprettholdelse av grenser mellom republikke
ne i det tidligere- se INTERNASJONALT SAM
ARBEID (1992-93) Ill, l. 

- serbisk undertrykking av albanere i Kosovo- se 
UTENRIKSSAKER (1990-91) Ill, 9. 

- skattefri ulempegodtgjøring for FN- personell -
se SKATTER (1991-92) IV, 10. 

- tilskudd til EFTAs industrialiserte fond- se UT
VIKLINGSHJELP (1991-92) I, 2. 

Juksafiskere med båter innen en viss størrelse, ad
gang til fritt torskefiske- se FISKERIER (1989-
90) Ill, 35. 

Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, adgangsbe
grensning- se UNIVERSITET (1991-92) Ill, 5. 

Juryordningen- se DOMSTOLER (1992-93) IV, 5. 
Jusstudiet, ulik normert studietid - se UNIVERSI

TET (1992-93) Ill, 3. 
Justervesenet, budsjett - se HANDEL (1989-90) I, 

l; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 
- endr. budsjett 1990- se HANDEL (1989-90) li, l. 
- konstitusjonelle antegnelser 1989 til innføring 

av edb-basert innrapporteringssystem - se 
RIKSREVISJONEN (1990-91) 11, 10. 

Justisdepartementet, budsjett - se DEPARTE
MENTER (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 
2; (1992-93) I, 3. 

- endr. budsjett 1990 - se DEPARTEMENTER 
(1990-91) Il, 3 

- konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTE
MENTER (1989-90) 11, 7; (1990-91) 11, 5; (1991-92) 
Il, 2; (1992-93) Il, 6. 

- kritikk av ansettelsesrutine - se DEPARTE
MENTER (1991-92) Ill, 3. 

- kritikk av saksbehandling- se DEPARTEMEN
TER (1991-92) Ill, 4. 

- kritikk fra Utlendingsdirektoratet- se DEPAR
TEMENTER (1989-90) Ill, 2. 

Justisministeren, forslag vedr. mulig brudd på an
svarlighetsloven - se REGJERINGEN (1991-92) 
IV, l. 

Jute og juteproduksjon, internasjonal avtale om -
se TRAKTATER (1990-91) li, 2. 

Jærbanen, forskottering til utbedringer - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) Il, 14. 

- rullestolbrukere i godsvogn - se JERNBANER 
(1989-90) Ill, 9 

- utskiftning av togmateriell - se JERNBANER 
(1989-90) Ill, 12 

- vansker for rullestolbrukere - se JERNBANER 
(1989-90) Ill, 11. 

Jæren, Rogaland, prøveprosjekt med lavere kollek
tivtakster- se SAMFERDSEL (1989-90) Il, 2. 

Jøder fra Sovjet, oppholdstillatelse for to familier
se INNVANDRERE (1990-91) Ill, 6 

- innvandring til USA og Europa av sovjetiske- se 
UTENRIKSSAKER (1989-90) Ill, 27. 

- mottak av flyktninger fra Sovjetunionen - se 
INNVANDRERE (1990-91) Ill, 4 

- rett til eget levesett i egne eldreinstitusjoner- se 
TROSSAMFUNN (1990-91) Ill, l; (1991-92) Ill, 2. 

- økonomisk hjelp til Israel i forbindelse med sov
jetiske flyktninger - se MENNESKERETTIG
HETER (1990-91) Ill, 5. 

Jølster, overføring av tegninger til Astruptunet- se 
KUNST (1990-91) Ill, 5 

- plassering av Astrups kunst fra Reksten-samlin
gen i Astruptunet- se KUNST (1990-91) Ill, 2. 

Jørgensen, Arthur, pensjon fra statskassen - se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1991-92) Il, 
6. 

Jørgensen, William, midlertidig pensjon fra stats
kassen - se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1990-91) Il, 3. 

- pensjon og erstatning til tidligere FN-offiser- se 
FN-STYRKER (1992-93) Ill, l. 

Jørpelandsvassdraget, driftsutgifter 1993 - se 
ELEKTRISITET (1992-93) I, 2. 

Kabel-TV-selskap, innføring av tilleggsavgifter i 
område hvor det har monopol- se KRINGKAS
TING (1989-90) III, 10. 

Kabel-TV, avgiftsøkninger for Nordkabels abon
nenter- se KRINGKASTING (1990-91) Ill, 3. 

Kabeldrift av skog i områder med «Urskog» - se 
SKOGBRUK (1989-90) Ill, 4. 

Kabelsendinger, opphevelse av lov av 10.6.1988- se 
KRINGKASTING (1992-93) IV, l. 

Kadetter, lærlingordning for - se VOKSENOPP
LÆRING (1989-90) Ill, 2. 

Kadettforlegning Kuhaugen, Trondheim, endret 
prosjekt- se FORSVARSMATERIELL (1991-92) 
I!, 2. 

Kadmiuminnholdet i kunstgjødsel i mat - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1989-90) Ill, 4. 

- -se LANDBRUKSPRODUKTER (1989-90) Ill, l 
Kaffesenter i Oslo, etablering av et nordisk - se 

ØKONOMISK SAMARBEID (1989-90) li, l. 
KAJA, felles sysselsettingstiltak i offentlig sektor

se STATSBUDSJETTET (1992-93) Il, 8. 
Kakseskatt, arbeidsgiveravgift av høyere lønnin

ger- se FOLKETRYGD (1992-93) IV, 5; STATS
BUDSJETTET (1992-93) Il, 8. 

Kaldnes Industri A/S, opprettholding av skips
bygging- se VERFTSINDUSTRI (1991-92) Ill, 2. 

Kalking av Nisservann - se FORURENSNING 
(1990-91) Ill, 26; (1991-92) Ill, 10. 

- av sure vann og vassdrag, handlingsplan - se 
FORURENSNING (1990-91) Ill, 17 

- tilskudd - se FORURENSNING (1990-91) I, l; 
(1991-92) l, l; (1992-93) I, l. 

Kalkstensforekomster, endr. i lov om erverv som 
følge av EØS-avtalen- se BERGVERK (1992-93) 
IV, l. 

Kambodsja, anerkjennelse av regjeringen - se 
UTENRIKSSAKER (1989-90) Ill, l 

- Australias forslag til løsning av konflikten i- se 
UTENRIKSSAKER (1989-90) Ill, 15 

- Norges stemmegivning i FN- se FN (1989-90) Ill, 
2 

- utviklingen i- se UTENRIKSSAKER (1989-90) 
Il, 4. 

Kampanjen "Vis styrke uten vold"- se KRIMINA
LOMSORG (1989-90) Ill, l. 

Kampanjen mot vold på skjermen - se KULTUR 
(1990-91) Ill, 4. 

Kamphunder, tiltak for å hindre utbredelse i Norge 
-se VETERINÆRVESEN (1990-91) Ill, 2. 

Kampuchea representert ved Røde Khmer ved 
FN- konferansen «Utdanning for alle» - se FN 
(1989-90) Ill, 3. 
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Kamsjatkakrabber, forbudet mot fangst av - se 
FANGST (1992-93) Ill, 7. 

Kapitalavkastning, skatterate for personinntekts
del av nærings- og selskapsinntekt (deling) - se 
SKATTER (1992-93) l, l. 

- skatterate for personinntektsdel av nærings- og 
selskapsinntekt- se SKATTER (1991-92) I, l. 

Kapitaltilgang til norsk næringsliv- se INDUSTRI 
(1990-91) Il, 7; (1992-93) Il, 7; STATSBUDSJET
TET (1990-91) I, 2. 

Karahavet, avfallsdumping fra atomkraftverk- se 
INTERNASJONALT SAMARBEID (1992-93) I, 
6. 

- norsk-russisk eksperttokt - se FORURENS
NING (1992-93) Il, 6. 

Karanteneregister ved konkurser etablert i Brøn
nøysund- se RETTSVESEN (1989-90) IV, l. 

Karasjok, nedleggelse av Forsvarets stasjon - se 
FORSVAR (1992-93) I, l. 

- samiskspråklig avdeling ved barne- og ung
domspsykiatrisk poliklinikk- se HELSEINSTI
TUSJONER (1990-91) Ill, 3. 

Karbondioksid- se C02. 
- skogplanting- mot utslipp av - se MILJØVERN 

(1989-90) Ill, 15. 
Karbondioksidutslipp, halvering av kollektiv

transportpris i kampen mot - se FORURENS
NING (1989-90) Ill, 11. 

Karensdag, forslag om endr. i sykelønnsordningen 
-se TRYGDER (1991-92) Il, 4. 

- forslag om innføring (ikke bifalt) - se STATS-
BUDSJETTET (1992-93) I, 3; TRYGDER (1992-
93) Il, 9. 

Karmøy, avslag på bruk av kommunal svømmehall 
pga. frykt for HIV-smitte - se SYKDOMMER 
(1989-90) Ill, 8 

- planer om gasskraftverk på - se ELEKTRISI
TET (1989-90) Ill, 10. 

Karmøy Fiskemat A/S, avslag på lånesøknad til 
Småbedriftsfondet- se INDUSTRI (1991-92) Ill, 
11. 

Karmøy Industri A/S, utvidelse av bemanning - se 
INDUSTRI (1990-91) Ill, 23. 

- utvidelse av rammer for antall yrkesvalghemme
de- se FUNKSJONSHEMMEDE (1989-90) Ill, 9 . 

KARTVERK ...................... . .... 297 

Kashmir-konflikten mellom India og Pakistan - se 
UTENRIKSSAKER (1989-90) Il, 4. 

Kassettavgift 1990- se SÆRAVGIFTER (1989-90) I, 
4. 

Kassettavgiftsfondet, budsjett - se KUNST (1989-
90) I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) l, 2; (1992-93) l, 2. 

Kassettavgift- se SÆRAVGIFTER (1990-91) I, 4 og 
5; (1991-92) I, 3; (1992-93) I, 3. 

- 1993, endr. - se STATSBUDSJETTET (1992-93) 
li, 8. 

Katalysator, prøveprosjekt i Oslo med propandrev
ne busser- se VEGTRAFIKK (1989-90) Ill, 2. 

Kateketer, nye stillinger- se DEN NORSKE KIR
KE (1991-92) I, l. 

Kateketstillinger, opprettelse av nye- se STATS
BUDSJETTET (1992-93) Il, 8. 

Katter, opphevelse av kastreringsforbud - se VE
TERINÆRVESEN (1992-93) IV, 2. 

Kausjonister, rettsstillingen for - se RETTSVE
SEN (1992-93} Ill, 6. 

Keiserud, Erik, utvalgsleder - se DOMSTOLER 
(1992-93) IV, 5. 

Kenya, avvikling av samarbeidet - se UTVIK
LINGSHJELP (1991-92) Il, 4. 

- bistand 1990 og menneskerettigheter - se UT
VIKLINGSHJELP (1989-90) I, l 

- bistand til bedring av menneskerettigheter - se 
MENNESKERETTIGHETER (1989-90) Ill, 2. 

- bortfall av tilskudd som følge av brudd i diplo
matiske forbindelser med Norge - se UTVIK
LINGSHJELP (1990-91) I, 3 

- opphør av bistand på stat-til-stat-nivå - se UT
VIKLINGSHJELP (1990-91) I, 2 

- Utenriksdepartementets holdning i Wamwere
saken- se UTENRIKSSAKER (1990-91) Ill, 20. 

KFK-avgifter (klorfluorkarbonavgifter) 1990 - se 
SÆRAVGIFTER (1989-90) I, 4. 

KFK - se Klorfluorkarbon. 
Kilenot, oppheving av forbud i Skagerrakområdet 

-se FISKERIER (1989-90) Ill, 29. 
Killingdal gruber, opprensningsarbeid 1991 - se 

BERGVERK (1990-91) I, l. 
Kilometeravgift 1990, overgang til drivstoffavgift -

se SÆRAVGIFrER (1989-90) III, 4. 
- -se SÆRAVGIFrER (1989-90) I, 4; (1990-91) I, 4; 

(1991-92) I, 3; (1992-93) I, 3. 
- for norsk lastebiltransport i Finland - se SÆ

RAVGIFTER (1991-92) Ill, 13. 
- nytt avgiftssystem til erstatning for- se SÆRAV

GIFTER (1991-92) Il, 2. 
Kimek A/S, statlig støtte til utbygging- se INDU

STRIUTBYGGING (1992-93) I, 3. 
Kinarestaurant~r, ulovlige arbeidsforhold- se AR

BEIDSVILK.AR (1991-92) Ill, 5. 
Kina, kolonistyret i Tibet - se UTENRIKSSAKER 

(1992-93) Il, 3. 
- vurdering av rammen for blandede kreditter- se 

UTVIKLINGSHJELP (1991-92) Il, 3. 
Kings Bay Kull Comp. A/S, budsjett - se STATS

BEDRIFTER (1989-90) I, 2; (1990-91) I. 2; (1991-
92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- tilskudd til ny kai- se SYSSELSETTING (1990-
91) Il, 11. 

Kinofilm, fond for- se KRINGKASTING (1991-92) 
li, 2. 

Kiosker, salg av matvarer på helligdager - se VA
REHANDEL (1990-91) III, 3. 

Kirke- og kulturdepartementet, budsjett 1991 - se 
DEPARTEMENTER (1990-91) I, 11 

- konstitusjonelle antegnelser 1990 - se DEPAR
TEMENTER (1991-92) Il, 2. 

- opprettelse av -se DEPARTEMENTER (1989-
90) I, 13. 

- organisering og styring i utdanningssektoren -
se DEPARTEMENTER (1990-91) Il, 6 

- saldering 1991 - se DEPARTEMENTER (1990-
91) I, 12. 

Kirke- og undervisningsdepartementet, budsjett 
1990- se DEPARTEMENTER (1989-90) I, 10. 

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemen
tet, budsjett 1992 - se DEPARTEMENTER 
(1991-92) I, 12; (1992-93) I, 13. 

- konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTE
MENTER (1992-93) Il, 6. 

- omorganisering av utdanningsadministrasjonen 
-se UTDANNING (1991-92) Il, 2. 

Kirkebygg, forslag om adgang til bruk ved borger
lig begravelse - se DEN NORSKE KIRKE (1989-
90) Il, l. 

- tilskudd til privateide - se TROSSAMFUNN 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

Kirkedepartementets fond, budsjett 1990 - se 
DEN NORSKE KIRKE (1989-90) I, l. 

Kirkegårder, budsjett 1990 - se DEN NORSKE 
KIRKE (1989-90) I, l. 

Kirkehistorisk arkiv - se DEN NORSKE KIRKE 
(1990-91) I , l. 

Kirkelivskonsulent, samisk - se DEN NORSKE 
KIRKE (1991-92) I, l; (1992-93) I, 2. 
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Kirkenes, begrensninger på russeres ferdsel i - se 
UTENRIKSHANDEL (1989-90) Ill, 5 

- nedleggelse av meieriet- se LANDBRUKSPRO
DUKTER (1990-91) Ill, l og 7. 

- og Nikel, visumfrihet mellom - se UTENRIKS
SAKER (1989-90) Ill, 25. 

Kirkenes Trelast A/S, salg av aksjer - se SKOG
BRUK (1992-93) Ill, 3. 

- salg av aksjer med salgsopplegg - se SKOG
BRUK (1992-93) Il, l. 

Kirkenes Verdensråd, årsmøte Kristiansand 1993, 
tilskudd- se TROSSAMFUNN (1992-93) I, 2. 

Kirkenes-Murmansk, åpningstid for vei - se VEG
VESEN (1992-93) Ill, 10. 

Kirkens Bymisjon, natthjem for prostituerte - se 
DEN NORSKE KIRKE (1989-90) Ill, 7. 

Kirkens SOS, hev. 1993- se SOSIALVESEN (1992-
93) I, l. 

Kirkerådet, støtte til felleskirkelige tiltak - se 
TROSSAMFUNN (1989-90) I, 2. 

Kirkevergeutdanning i Volda- se HØGSKOLER 
(1991-92) I, l. 

Kiropraktorer, antall behandlinger med refusjon
se HELSEVESEN (1991-92) I, l. 

- autorisasjon av- se HELSEPERSONELL (1990-
91) Ill, 12. 

- godkjennelse av utenlandske- se HELSEPER
SONELL (1991-92) IV, l. 

Kjelkontroll, modemisering- se ARBEIDSMILJØ 
(1992-93) I, l. 

- overføring til Direktoratet for brann- og eksplo
sjonsvern- se ARBEIDSMILJØ (1991-92) IV, l. 

Kjeller, bev. til lokaler for universitetsstudier- se 
HØGRE UTDANNING (1991-92) Il, l. 

- lekkasje i atomreaktor- se ATOMKRAFT (1992-
93) III, 4. 

Kjemikalier, bruk og lagring i arbeidslivet- se AR
BEIDSMILJØ (1992-93) Ill, 2. 

Kjemiske våpen, ratifikasjon av en konvensjon 
mot- se TRAKTATER (1992-93) Il, 26. 

Kjendlie, Ingeborg Nerdrum, henvendelse om 
samordning av pensjon - se STATENS PERSO
NALPOLITIKK (1990-91) Il, 7. 

Kjernekraftverk beredskap mot ev. ulykker på 
Kola -se A10MKRAFT (1991-92) Il, l. 

- i Greifswald, tiltak for å få stengt - se ATOM
KRAFT (1989-90) Ill, 4. 

- i Norges naboland, fare for ulykker- se ATOM
KRAFT (1990-91) Ill, 6. 

Kjæremålsordning for behandling av klager over 
tinglysings- og registreringsavgjørelser - se 
DOMSTOLER (1989-90) IV, 2. 

Kjæremålsutvalget, begrensning av arbeidsbyrde 
-se DOMS10LER (1992-93) IV, 4. 

- kompetanse i avvisningssaker - se DOMSTO-
LER (1989-90) IV, 3. 

Kjøli gruber, opprensningsarbeid 1991- se BERG
VERK (1990-91) I, l. 

Kjøpekort, gjeldsproblemer ved bruk av - se FOR
BRUKERSAKER (1992-93) Ill, 2. 

Kjøpesentre, henvisningsskilt på El8 til Morenen 
kjøpesenter i Østfold- se VAREHANDEL (1990-
91) Ill, 2 

- Oslo, miljøkrav til nye- se BYGNINGSVESEN 
(1990-91) Ill, 7 

- utbygging av- se BYGNINGSVESEN (1990-91) 
Ill, 3 

- Vinterbro- se VAREHANDEL (1990-91) Il, l og 
(1990-91) Ill, 4. 

Kjøpsloven, endr. i - se RETTSVESEN (1991-92) 
IV, 5. 

- rettslige tiltak mot omgåelse av- se FORBRU
KERSAKER (1990-91) Ill, 3. 

Kjøpsvik, ombygging av sementfabrikk - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1989-90) Il, l. 
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Kjøregodtgjørelse for helsepersonell, løyve for- se 
SAMFERDSEL (1991-92) Ill, 2. 

Kjøretøykontroll av tunge kjøretøyer - se VEG
TRAFIKK (1990-91) Ill, 4 

- Biltilsynets oppgaver- se VEGTRAFIKK (1990-
91) Ill, 5. 

- omprioritering av innsatsen - se VEGVESEN 
(1991-92) I, l. 

- tilpassing til EFs opplegg - se VEGVESEN 
(1992-93) I, l. 

Kjørevegsavgift, NSBs -se JERNBANER (1991-
92) I, 2. 

- redusert 1993- se JERNBANER (1992-93) I, l. 
Kjøs, Alv, minnetale over tidl. stortingspresident, 

s. tid. 3019 (19.4.90). 
Kjøtt, bøter for smugling- se TOLL (1991-92) Ill, 3. 
- omsetningsavgift i Nord-Norge - se LAND

BRUKSPRODUKTER (1989-90) Ill, 3. 
Kjøttimport, kontrollregler for- se LANDBRUKS

PRODUKTER (1989-90) Ill, 9. 
Kjøttkontrollavgift- se SÆRAVGIFTER (1989-90) 

I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 
Kjøttkontrolloven, endr. i- se LANDBRUKSPRO

DUKTER (1989-90) IV, l. 
- endr. som følge av EØS-avtalen - se LAND

BRUKSPRODUKTER (1992-93) IV, l. 
Kjøttpriser, forskjellsbehandling mellom norske 

og utenlandske forbrukere- se LANDBRUKS
PRODUKTER (1992-93) Ill, 3. 

Kjøttproduksjon, effektivitetskrav for sjølrekrut
terende- se LANDBRUK (1991-92) Ill, 4. 

Kjøttsubsidier, momskompensasjon- se STATS
BUDSJETTET (1992-93) I, 32 og (1992-93) IV, 4. 

Klagebehandling over tinglysnings- og registre
ringsavgjørelser - se RETTSVESEN (1989-90) 
IV, 5. 

Klagenemnd for finansieringsselskapenes rente
og inkassosaker - se FORBRUKERSAKER 
(1990-91) Ill, l. 
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Klagerett, forslag om opprettelse av- se DOMSTO
LER (1989-90) Il, 2. 

Klanderud, konsul i Guatemala, uttalelse om situa
sjonen i landet - se UTENRIKSSAKER (1991-
92) Ill, 20. 

Klar Tale, spredning av lettlest avis til skolebruk -
se GRUNNSKOLE (1991-92) Ill, 7. 

Klassedelingstall, endret til 28- se GRUNNSKO
LE (1990-91) IV, 2. 

Kleivan skole, nedleggelse- se SPESIALSKOLER 
(1990-91) I, l. 

Kleppe (1992-93) U-utvalget, korrekt utgave av 
innstilling - se DEPARTEMENTER (1992-93) 
III, 2. 

Kleppe, Per, tidl. finansminister, forslag om vurde
ring av riksrettstiltale mot- se STATSFORFAT
NING (1989-90) Il, l. 

Kleppe-utvalget, ev. forslag om fjerning av tilleg
get til barnetrygden i Finnmark og Nord-Troms
se BARNETRYGD (1992-93) Ill, l. 

- oppfølging av- se STATSBUDSJETTET (1992-
93) I, 35. 

Kleuver, Heleen, behandling av innsatte i norske 
fengsler- se FENGSLER (1990-91) Ill, 6. 

Klima, tiltak for bedring av innendørs- se FOLKE
HELSE (1992-93) Ill, l. 

Klima i offentlige bygg - se ARBEIDSMILJØ 
(1989-90) Ill, 5. 

Klima- og Energipartner AS, Sandefjord, virke
midler til energiøkonomiseringskonsept - se 
ENERGI {1991-92) HI, 3. 
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Klima- og ozonforskningsprogram, tildeling av 
midler fra- se VITENSKAP (1992-93) Ill, 3. 

Klimaendringer og utslipp av drivhusgasser- se 
MILJØVERN (1992-93) Il, 4. 

- skogproduksjon som tiltak mot - se MILJØ
VERN (1990-91) Ill, 13. 

Klimafond, opprettelse av et internasjonalt - se 
DEPARTEMENTER (1990-91) I, 6. 

Klimagasser, reduksjon av utslipp ved utnyttelse 
av metangass fra søppelfyllinger - se FOR
URENSNING (1989-90) Ill, 26. 

Klimakonvensjon, forhandlinger om en - se IN
TERNASJONALT SAMARBEID (1989-90) Il, 4. 

- forhandlinger om en internasjonal- se MILJØ
VERN (1990-91) Il, 12; (1991-92) Il, 4. 

- forslag om «Clearing house" -modell- se MILJØ
VERN (1991-92) Ill, 19 og 24. 

- melding om Rio-konferansen - se MILJØVERN 
(1992-93) II, 6. 

- Norges målsettinger for C02-utslipp - se MIL
JØVERN (1990-91) Ill, 15 

- ny fordeling av innsatsen - se MILJØVERN 
(1990-91) Il, 14. 

- samtykke til ratifikasjon - se MILJØVERN 
(1992-93) II, 8. 

Klimapolitikk innen samferdselssektoren - se 
SAMFERDSEL (1989-90) I, 2; (1990-91) I, l. 

- senter for forskning og utredning av internasjo
nalt samarbeid - se INTERNASJONALT SAM
ARBEID (1989-90) I, 5 

- utredning av norsk- se MILJØVERN (1989-90) I, 
l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Klinikk for seksuell opplysning- se SVANGER
SKAP (1989-90) I, l. 

Kloakkrenseanlegg som sysselsettingstiltak - se 
SYSSELSETTING (1989-90) Ill, lO og 12. 

- statsstøtte til kommuner ved bygging av - se 
FORURENSNING (1990-91) Ill, 29. 

Klorat, konsesjonsbehandling for å unngå utslipp -
se FORURENSNING (1990-91) Ill, 16. 

Kloravgift- se MILJØVERN (1989-90) Ill, 14. 
Klorfluorkarbon (KFK), avgift 1990 - se SÆRAV

GIFTER (1989-90) I, 4 . 
- avgift 1991 eller forbruksreduksjon- se SÆRAV

GIFTER (1990-91) I, 4 
- avtale om utfasing - se MILJØVERN (1990-91) 

II, 18 
- forbud mot bruk i bilers kjøle?nlegg - se MILJØ

VERN (1990-91) III, 18. 
- stans i utslipp fra kjøleanlegg- se MILJØVERN 

(1991-92) Ill, 6. 
- ulovlig import av veggpaneler- se MILJØVERN 

(1992-93) Ill, 2. 
Klororganiske forbindelser, tiltak mot utslipp av

se FORURENSNING (1989-90) Ill, 34. 
Klororganiske utslipp fra treforedlingsindustrien, 

reservasjon mot reduksjon av - se MILJØVERN 
(1990-91) Ill, 6. 

Klor, desinfisering av drikkevann - se FOLKE
HELSE (1991-92) Ill, 3. 

- stans i produksjon ved Borregaard - se FOR
URENSNING (1992-93) Ill, 5. 

Klæbu, flytting av en psykisk utviklingshemmet 
person- se FUNKSJONSHEMMEDE (1991-92) 
III, 8. 

Klær, oppheving av importrestriksjoner på - se 
UTENRIKSHANDEL (1989-90) Ill, 11. 

Knivforbud på offentlig sted- se STRAFFELOV
GIVNING (1992-93) IV, 6. 

Knudsen, Gudmund, utvalgsleder- se STATSBE
DRIFTER (1990-91) IV, l. 

Knutepunktinstitusjoner (kulturmeldingen) - se 
KULTUR (1992-93) Il, 2. 

Knutsen, Konrad B., utvalgsleder - se TRYGDER 
(1992-93) Il, l. 

Koch-saken, forslag vedr. justisministerens mulige 
brudd på ansvarlighetsloven - se REGJERIN
GEN (1991-92) IV, l. 

Koch, sorenskriver, suspensjon med lønn - se 
DOMSTOLER (1991-92) III, l. 

Kokain-kartellet, norsk løfte til Colombia om bi
stand til kamp mot- se NARKOTIKA (1989-90) 
III, 6. 

Kola, atomulykkeberedskap - se ATOMKRAIT 
(1991-92) Il, l. 

- avfallsdumping fra atomkraftverk -se INTER
NASJONALT SAMARBEID (1992-93) I, 6. 

- finsk-norsk teknologi til miljøtiltak på- se MIL
JØVERN (1990-91) Ill, 29 

- forslag om avvikling av atomkraftverket - se 
ATOMKRAFT (1992-93) Il, l. 

- krav om stenging av atomkraftverk- se UTEN
RIKSSAKER (1991-92) Ill, 25. 

- landbrukssamarbeid over landegrensene - se 
LANDBRUK (1991-92) III, 7. 

- lettere samhandel med Nord-Norge ved innfø
ring av lokal visumplikt- se UTENRIKSHAN
DEL (1989-90) III, 5. 

- medisiner og utstyr til sykehus- se UTENRIKS
SAKER (1991-92) Ill, 22. 

- miljøtiltak til nikkelverk - se MILJØVERN 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l og Ill, 2 og 15. 

- norsk inspeksjon av atomanlegg - se UTEN
RIKSSAKER (1991-92) III, 16. 

- sovjetisk lagring av atomavfall - se UTENRIKS
SAKER (1990-91) Ill, 3; (1991-92) III, l. 

- svovelutslipp fra nikkelverk- se INTERNASJO
NALT SAMARBEID (1992-93) Il, l. 

Kolahalvøya, den sovjetiske base - se FORSVAR 
(1989-90) I, l 

- S02-utslipp fra - se FORURENSNING (1989-90) 
Il, 2 og 3. 

Kolesterol, forhåndsgodkjenning av trygdekonto
ret for legemidler- se HELSEVESEN (1991-92) 
Ill, 7. 

- godtgjørelse for utgifter til legemidler - se HEL
SEVESEN (1991-92) III, 31. 

Kolesterolsenkende medikamenter, blåreseptme
disin- se HELSEVESEN (1992-93) I, l. 

Kollektiv etterligning ved mangelfulle lønnsinn
beretninger - se SKATTER (1992-93) IV, 8. 

Kollektivdirektorat, utredning av opprettelse - se 
SAMFERDSEL (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Kollektivtakster, forsøk med lavere - se SAM
FERDSEL (1989-90) Ill, 8 

- prøveprosjekt med lavere - se SAMFERDSEL 
(1989-90) Il, 2. 

Kollektivtrafikk i storbyene, fordeling av midler -
se SAMFERDSEL (1990-91) Ill, 3 

- i storbyene, særskilte investeringer 1993 - se 
SAMFERDSEL (1992-93) I, l. 

- i storbyene, tilskudd- se SAMFERDSEL (1990-
91) I, l; (1991-92) I, l. 

- tilskudd til forsøksordninger - se SAMFERD
SEL (1990-91) Ill, 4. 

- tiltak for å styrke- se SAMFERDSEL (1989-90) 
Ill, 12. 

Kollektivtransport, forskrifter til bruk av anbud -
se SAMFERDSEL (1992-93) III, 4. 

- forslag om satsing av miljøvernhensyn- se MIL
JØVERN (1990-91) Il, 12 

- forsøk med lavere takster- se SAMFERDSEL 
(1989-90) Ill, 8 

- garanti for ev. tap ved reduserte takster - se 
SAMFERDSEL (1989-90) III, 5 

- halvering av prisene som et miljøverntiltak- se 
SAMFERDSEL (1989-90) Ill, 3 

- iverksettelsestidspunkt for anbud - se SAM
FERDSEL (1992-93) I, l. 
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- Luftfartsverkets deltakelse i annonsekampanje 
for å fremme privatbilisme fremfor - se SAM
FERDSEL (1989-90) Ill, 9 

- omlegging av persontrafikken til - se SAM
FERDSEL (1989-90) Il, 2 

- styrking av - se SAMFERDSEL (1989-90) I, 2; 
(1990-91) I, l. 

- åpning for bruk av anbud i rutedriften -se SAM
FERDSEL (1990-91) IV, l. 

- årsak til redusert bruk - se SAMFERDSEL 
(1989-90) Ill, 7. 

Kollsnes i Øygarden, gasskraftverk - se OLJEUT
VINNING (1991-92) Ill, l. 

KOLON, opplysningsarbeid i skolen, videreutvik
ling av prosjekt- se NARKOTIKA (1991-92) I, l. 

Kombinerte biler, engangsavgift 1991 - se SÆ
RAVGIFTER (1990-91) I, 4 

- forhøyelse av engangsavgift 1990 - se SÆRAV
GIFTER (1990-91) Il, 2. 

Komitesammensetning, endr. i Stortingets - se 
STORTINGET (1989-90) Il, 4, 7 og 8; (1990-91) Il, 
4, 5, 7, 8, 10 og 11; (1991-92) Il, 3 og 13; (1992-93) 
Il, 3, 7 og 8. 

- endr. i valgkomiteens sammensetning - se 
STORTINGET (1991-92) Il, 15; (1992-93) Il, 2. 

- Stortingets- se STORTINGET (1989-90) li, 3. 
Komitestruktur, endr. i Stortingets- se STORTIN

GET (1991-92) Il, 10. 
Kommandittselskaper, endr. i skattereglene - se 

SKATTER (1992-93) IV, 3. 
- skattereglene for - se BEDRIFTSBESKAT

NING (1989-90) III, l. 
- tiltak mot nullskatteytere- se AKSJER (1989-90) 

Ill, 4 
Kommisjonsloven, endr. i- se HANDEL (1991-92) 

IV, 3. 
Kommunal- og arbeidsdepartementet, budsjett 

1990- se DEPARTEMENTER (1989-90) I, 5. 
- konstitusjonelle antegnelser 1989 -se DEPAR

TEMENTER (1990-91) Il, 5. 
- opprettelse av et- se DEPARTEMENTER (1992-

93) I, lO og 11, 5. 
Kommunalbanken - se Norges Kommunal bank. 
Kommunalbankloven, endr. i - se KOMMUNER 

(1991-92) IV, 2. 
Kommunaldepartementet, budsjett- se DEPAR

TEMENTER (1990-91) I, 9; (1991-92) I, 9; (1992-
93) I, 9. 

- konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTE
MENTER (1992-93) li, 6. 

- konstitusjonelle antegnelser 1990 - se DEPAR
TEMENTER (1991-92) Il, 2. 

Kommunale musikkskoler, saldering 1991 - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31. 

Kommunale næringsfond - se Næringsfond. 
Kommunale pensjonsordninger, sammenligning 

med statlige - se STATENS PERSONALPOLI
TIKK (1990-91) Il, 2. 

Kommunale tjenester, avgiftsfastsetting og virke
lige utgifter- se AVGIFTER (1989-90) HI, 2. 

- virkning for forbrukerne av utgifter til - se AV
GIFTER (1990-91) III, l. 

Kommunale utbyggingstiltak, budsjett - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1989-90) I, l; (1990-91) 
I, l; (1991-92) I, l. 

- endr. budsjett 1990 - se DISTRIKTSlJTBYG
GING (1990-91) Il, l. 

- satsing på - se DISTRIKTSUTBYGGING (1989-
90) Ill, 9. 

Kommunale vedtak, behandling i statlige etater av 
-se LOKALFORVALTNING (1990-91) HI, 2. 

Kommunalforvaltning, forholdet til staten - se LO
KALFORVALTNING (1992-93) li, 2. 

Kommunalpolitikere, bedring av arbeidsforholda 
for- se KOMMUNER (1990-91) Ill, 8. 

Kommunalt vedlikehold, sysselsettingsmidler 
1993- se SYSSELSETTING (1992-93) I, l. 

Kommuneforvaltningens økonomi - se STATS
BUDSJETTET (1990-91) I, 31; (1991-92) I, 36. 

Kommunegrenser , regulering av- se KOMMU
NER (1990-91) li, 12. 

Kommunehelsetjenesteloven, endr. i - se HELSE
VESEN (1990-91) IV, l; (1991-92) IV, 2 og SOSI
ALVESEN (1991-92) IV, l; LOKALFORVALT
NING (1992-93) IV, l; TRYGDER (1990-91) IV, 2. 

Kommunehelsetjenesten, budsjett - se HELSE
VESEN (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l 
og 2; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett - se HELSEVESEN (1989-90) Il, 
11; (1990-91) li, 4; (1991-92) Il, 3 og 9; (1992-93) II, 
13. 

- erfaringer med lov om - se HELSEVESEN 
(1989-90) Il, 8. 

- lov om forsøk med listepasientsystem - se HEL
SEVESEN (1990-91) IV, 2 

- mangel på sykepleiere - se HELSEVESEN 
(1990-91) Ill, 36 

- tiltak innen eldreomsorg og HVPU - se SYS
SELSETTING (1990-91) Il, 11. 

Kommuneloven (ny) - se KOMMUNER (1991-92) 
IV, 3. 

- bestemmelser om formannskapets tilsynsplikt 
på bakgrunn av skandaler i Oslo- se KOMMU
NER (1989-90) Ill, 5. 

- endring slik at kommunestyrer kan reise mistil
lit til ordførere i en valgperiode- se KOMMU
NER (1990-91) Ill, 2 

- hjemmel for offentliggjøring av budsjettforslag
se KOMMUNER (1992-93) Ill, 5. 

- prioritering av arbeidet med den nye- se KOM
MUNER (1990-91) Ill, l. 

- regler for kommunenes informasjonsplikt - se 
KOMMUNER (1991-92) Ill, 14. 

- rett til fri fra arbeid for å skjøtte politiske verv
se KOMMUNER (1991-92) Ill, 6. 

- tilpasning av særlovgivning- se KOMMUNER 
(1992-93) IV, 2. 

Kommunenes sentralforbund, tilskudd til motive
ringsarbeid overfor kommunene vedr. flyktnin
gemottak -se INNVANDRERE (1989-90) Il, l. 

KOMMUNENES ØKONOMI ........... 299 

Kommuneplan, Lier kommune - se KOMMUNER 
(1990-91) Ill, 4. 

-- Sandefjord kommune- se KOMMUNER (1989-
90) Ill, 17. 

- Stavanger- se KOMMUNER (1990-91) Ill, 3. 

KOMMUNER ........................... 304 

Kommunerevisor, kommunenes plikt til å ansette -
se KOMMUNER (1989-90) III, 15. 

Kommuneråd, endr. i midlertidig forsøkslov - se 
KOMMUNER (1989-90) IV, l; (1991-92) IV, l. 

Kommunesammenslutninger, endring av polititje
nesten - se POLITI OG P ATALEMYNDIGHET 
(1991-92) Ill, 9. 

- -se KOMMUNER (1990-91) II, 24; (1992-93) Il, 3. 
- økte kostnader- se KOMMUNENES ØKONOMI 

(1991-92) Ill, 4. 
Kommunesammenslåing i Arendal-regionen, lens

mannsstilling- se KOMMUNER (1990-91) III, 23 
- i Fredrikstad og Sarpsborg- regionen- se KOM

MUNER (1989-90) Ill, 18. 
- reduksjon i rammetilskudd ved -se KOMMU

NENES ØKONOMI (1990-91) Ill, 5. 
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Kommunestyreloven, encir. i- se SOSIALVESEN 
(1991-92) IV, l. 

Kommunestyrevalg, endr. i valgloven- se VALG 
(1990-91) IV, l. 

Kommunevalg, regulering av bruk av edb - se 
VALG (1992-93) IV, l. 

Kommuneøkonomien 1991- se STATSBUDSJET
TET (1990-91) I, 3 

- 1992- se KOMMUNENES ØKONOMI (1990-91) 
Il, 4; STATSBUDSJETTET (1991-92) I, 2. 

- 1993 -se KOMMUNENES ØKONOMI (1991-92) 
11, 5; STATSBUDSJETTET {1992-93) I, 2 og 32. 

- 1994- se KOMMUNENES ØKONOMI (1992-93) 
Il, 3. 

KOMMUNIKASJON ................... 315 

Kompensasjonstillegg til ytelser fra folketrygden, 
midlertidig lov om- se FOLKETRYGD (1990-91) 
IV,4. 

- til ytelser fra folketrygden, opphevelse av lov 
om- se TRYGDER (1990-91) IV, 2 

Kompetansesenter bygging etter nedlegging av 
Statens trafikkflygerskole - se LUFTFART 
(1991-92) Ill, 9. 

- elevtilbudet ved Torshov - se SPESIALSKO
LER (1992-93) Ill, l. 

- for eldrevoldsproblemer - se ELDREOMSORG 
(1991-92) Il, 3 og (1991-92) III, 7. 

- for funksjonshemmede - se FUNKSJONSHEM
MEDE (1991-92) Ill, 5. 

- for husflid, etablering på Røros - se LAND
BRUK (1991-92) III, l og 15. 

- for informasjonsteknologi, endr. budsjett 1991 -
se HELSEVESEN (1991 -92) Il, 3. 

- for intemasjnalt klimasamarbeid - se INTER
NASJONALT SAMARBEID (1989-90) I, 5. 

- for opplæring av psykisk utviklingshemmede 
ved Akershagan skole - se FUNKSJONSHEM
MEDE (1991-92) III, 19. 

- for små grupper funksjonshemmede- se FUNK
SJONSHEMMEDE (1992-93) l, 2. 

- for spesialundervisning, budsjett - se SPESIAL
SKOLER (1991-92) I, l; (1992-93) I, l og Il, 2. 

- for spesialundervisning, endr. budsjett 1992- se 
SPESIALSKOLER (1992-93) Il, l. 

- for spesialundervisning, utvikling av - se SPE
SIALSKOLER (1991-92) Ill, l. 

- omorganisering av statlige spesialskoler - se 
SPESIALSKOLER (1991-92) Ill, 2. 

Kompetansesentre for opplæring av elever med 
særskilte behov, opprettelse av- se SPESIAL
SKOLER (1990-91) Il, 2. 

Komsomolet, radioaktivt utslipp fra havarert ubåt
se ATOMKRAFr (1992-93) Ill, 3. 

Kondemneringsordningen for fiskebåter - se FIS
KERIER (1989-90) Il, 4. 

Kondemnerte fartøy, senking av- se FORURENS
NING (1990-91) Ill, 21. 

Konferansen om sikkerhet og samarbeid i Euro
pa- se KSSE. 

Konfirmasjonsloven, endr. i - se UTDANNING 
(1991-92) IV, l. 

Konfliktråd, budsjett - se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- lov om megling- se RETTSVESEN (1990-91) IV, 
3. 

- obligatorisk for barn under 15 år- se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1992-93) III, 29. 

- skatte- og avgiftsfritak for arbeid utført etter 
vedtak i- se SKATTER (1991-92) IV, 7. 

KONGEN .. ... ........... . . . ........... 316 

Kongsberg, Statsarkiv, 1990 -se STATSBUDSJET
TET (1989-90) I, 26. 

- Statsarkiv, bev.- se KULTURVERN (1989-90) I, 
2; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2. 

Kongsberg Navigasjon A/S, salg av aksjer - se 
KARTVERK (1991-92) I, 3. 

Kongsberg sykehus, gynekologstilling ved - se SY
KEHUS (1990-91) III, 25. 

Kongsberg Våpenfabrikk A/S, midlertidig pen
sjon fra statskassen- se STATENS PERSONAL
POLITIKK (1990-91) 11, 3. 

- våpensalg til Iran - se UTENRIKSHANDEL 
(1992-93) Ill, l. 

Kongsberghallen, gjenbevilgning til idrettshall - se 
FORSVARSMATERIELL (1989-90) Il, 3. 

Kongsvinger, arbeidsledighet ved Alcatel STK et
ter Televerkets innkjøp utenlands - se TELE
VERKET (1990-91) Ill, 4 

- høgskolestudium i bioteknologi - se HØGSKO
LER (1991-92) Ill, 5; (1990-91) Ill, 7. 

- ny modell for høgskoleutdanning- se HØGSKO
LER {1992-93) Ill, l. 

Kongsvingerbanen i NSBs intercitysystem - se 
JERNBANER (1989-90) Ill, 2. 

Konjunkturreguleringsfond for torskefiskeriene, 
opphevelse av lov- se FISKERIER (1992-93) IV, 
l. 

Konkuranseloven -se PRISER (1992-93) IV, 3. 
Konkurranse i heisbransjen, manglende- se PRI

SER (1989-90) Ill, 5. 
Konkurranseevne, tiltak for bedring - se UTEN

RIKSHANDEL (1989-90) HI, 9. 
Konkurranseforhold ved leveranser til oljevirk

somheten- se OLJEuTVINNING (1992-93) Ill, 
3. 

Konkurranseregler i EØS-avtalen, lov om - se EF
TA/EF (1992-93) IV, 5. 

Konkurransetilsynet, konsesjonsplikt etter per
sonregisterloven- se PRISER (1992-93) IV, 3. 

Konkurransevilkår for iskremprodusenter - se 
PRISER (1991-92) Ill, 3. 

- for tannleger, forslag om fritt prisfastsettingssy
stem - se PRISER (1991-92) Il, l. 

Konkurser, dekning av utgifter ved bobehandling
se RETTSVESEN (1991-92) I , l. 

- forslag om garanti for bobehandling- se RETTS
VESEN (1990-91) I, l 

-· i landbruket, hjelp ved- se LANDBRUK (1991-
92) Ill, 8. 

- mangel på ressursar i justissektoren - se RETTS
VESEN (1990-91) Ill, 6 

- prioritet på skattekrav - se SKATTER (1991-92) 
Il, 10. 

- statsgaranti for lønnskrav, endr. budsjett 1991 -
se LØNN (1991-92) Il, l. 

- tiltak for å motvirke spekulasjon i stille - se 
RETTSVESEN (1990-91) HI, 5 

- tiltak mot spekulanter- se RETTSVESEN (1991-
92) Ill, 3. 

- tiltak mot økonomisk kriminalitet- se RE'ITS
VESEN (1990-91) IV, 9. 

Konkurskaranteneregister ved Foretaksregisteret 
i Brønnøysund- se RETTSVESEN (1989-90) IV, 
l. 

Konkursloven, endr. i (statsforetak) - se STATSBE
DRIITER (1990-91) IV, l. 

- endr. i- se LØNN (1991-92) IV, l. 
- endr. i - se RETTSVESEN (1989-90) IV, l og 4; 

(1990-91) IV, 4; (1992-93) IV, 8. 
Konkursregister, Brønnøysund, behov for - se 

RETTSVESEN (1991-92; I, l. 
- opprettelse av et - se RETTSVESEN (1992 ·93) 

IV, 7. 
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Konnerudkollen, Buskerud, frigivelse av midler til 
fordel for kommunale prosjekter - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1989-90) Il, l. 

Konsekvensanalyser ved byggeprosjekter - se 
BYGNINGSVESEN (1991-92) Ill, 4. 

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningslo
ven- se BYGNINGSVESEN (1992-93) Il, l. 

- ved grenseoverskridende miljøvirkninger, kon
vensjon om- se MILJØVERN (1992-93) Il, 2. 

- bestemmelser i plan- og bygningsloven - se 
BYGNINGSVESEN (1989-90) IV, l. 

Konsekvensutredning for bygging av nytt rikshos
pital- se BYGNINGSVESEN (1991-92) Ill, 9. 

Konsernbidragsreglene, endr. i- se BEDRIFTS
BESKATNING (1989-90) IV, l. 

Konsernfaglig samvirke, vedtak i Nordisk Råd- se 
NORDISK SAMARBEID (1990-91) Ill, l. 

Konsernkontoordning, bev. til dekning for arbei
det med - se POST (1992-93) I, l. 

Konsernkontosystem arbeidet med utviklingen av 
statens- se STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 3. 

- for staten- se STATSBUDSJETTET (1991-92) 11, 
11. 

- for staten, innføring av- se POST (1990-91) I, l og 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31 

- for staten, utsettelse av innføring - se STATS
BUDSJETTET (1990-91) Il, 14 

- reformer i statens økonomiforvaltning - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 4; (1991-92) I, 
3. 

Konsemregistrering, endr. i reglene - se BE
DRIFTSBESKATNING (1989-90) IV, l. 

Konsesjoner i fiskerinæringa - se FISKERIER 
(1990-91) Il, 2. 

Konsesjonsavgiftsfondet, den finansielle utvik
ling- se ELEKTRISITET (1992-93) l, l. 

- erstatninger til e-verk etter orkanskader- seNA
TURSKADER (1991-92) Il, 3. 

- tilskudd - se ELEKTRISITET (1989-90) Il, 2; 
(1990-91) Il, 3; (1991-92) l, 2. 

Konsesjonskraft, ordningen - se ELEKTRISITET 
(1989-90) IV, 2. 

Konsesjonsloven (husdyr), endr. i- se HUSDYR
BRUK (1991-92) IV, l. 

- - praktisering av - se HUSDYRBRUK (1991-92) 
Ill, l. 

- (industri), behandlingstiden for søknader - se 
INDUSTRIUTBYGGING (1992-93) Ill, 6. 

- - endr. i - se ELEKTRISITET (1992-93) IV, 4; 
ENERGI (1989-90) IV, 3; INDUSTRI (1989-90) 
IV, l; 

- - endr. i- se VASSDRAGSREGULERING (1991-
92) IV, l og 2. 

- - endr. som følge av EØS- avtalen - se BERG
VERK (1992-93) IV, l og ENERGI (1992-93) IV, l. 

- -flytting av Norfolier fra Notodden- se INDU
STRI (1991-92) Ill, 7. 

- - forenkling av adgang til fusjoner innen energi
forsyning- se INDUSTRI (1989-90) IV, l 

- -forslag om endr. i- se INDUSTRI (1990-91) Il, 7 
- - interp. om eierstrukturen i norsk næringsliv-

se INDUSTRI (1992-93) Il, 7. 
- -nedlegging av Nordiskafilt A/S- se INDUSTRI 

(1992-93) Ill, 3. 
- -opphevelse av statens hjemfallsrett til bergverk 

-se INDUSTRI (1989-90) IV, 2. 
- - oppkjøpskontrollordning for bedriftserverv is-

tedenfor- se INDUSTRI (1991-92) Il, 4. 
- -praktisering ved Made In A/S sitt kjøp av Hade

land Glasssverk- se INDUSTRI (1989-90) Ill, l. 
- - saken med Nivis Tyre AB om Viking Dekk A/S 

- se INDUSTRI (1990-91) li, 10 og (1990-91) Ill, 
10, 20 og 22 

- - søknad om oppkjøp av Øglænd- konsernet - se 
INDUSTRI (1989-90) Ill, 9. 

- - utenlandsk eierskap i norsk ukepresse - se 
MASSEMEDIA (1991-92) Ill, 2. 

- -vilkår for tyske eiere av Skaland Grafitverk A/S 
-se INDUSTRI (1990-91) Ill, 8 

- -vilkår ved salg av Autronica AS -se INDUSTRI 
(1992-93) Ill, 10. 

- (landbruk), arealgrense for selvstendige bruk -
se LANDBRUK (1990-91) Ill, 18 

- - bo- og driveplikt for eiendom i Nærøy - se 
LANDBRUK (1991-92) Ill, 3. 

- -boplikt på gården Veie i Sparbu - se LAND
BRUK (1991-92) Ill, 12. 

- -dispensasjon ved kjøp av landbrukseiendom i 
Time- se LANDBRUK (1990-91) Ill, 4 

- - forslag om endring - se LANDBRUK (1990-91) 
Il, 19 

- - forslag om oppheving- se LANDBRUK (1990-
9l)IV,2 

- - kjøp av skogeiendom i Åsnes kommune - se 
LANDBRUK (1991-92) Ill, 17 og 19; (1992-93) Ill, 
10. 

- -kjøp av småbruk ved Lillehammer, nektelse av 
-se LANDBRUK (1989-90) Ill, 13. 

- - overdraging til fri.tidsformål av eiendom i Gam-
le Hellesund- se LANDBRUK (1992-93) Ill, 3. 

- - praktisering - se LANDBRUK (1989-90) Il, 4; 
(1990-91) Il, 6; (1990-91) Il, 29; (1991-92) Il, 10; 
(1992-93) Il, 7. 

- -prisfastsetting ved kjøp av småbruk i Hedalen
se LANDBRUK (1991-92) Ill, 2. 

- - statens forkjøpsrett ved overtakelse av eien
dom ved testament- se LANDBRUK (1992-93) 
III, 6. 

- - vilkår ved kjøp av aksjer i A/S Børresen - se 
LANDBRUK (1992-93) Ill, 9. 

Konsesjonslovgivningen i EØS-prosessen- se EF
TA/EF (1990-91) li, l og 7. 

- harmonisering av regelverket for utenlandske 
og norske aksjonærer i norske finansinstitusjo
ner- se FINANSER (1992-93) IV, 2. 

- praktisering 1988- se LANDBRUK (1989-90) li, 
4. 

Konsesjonssøknader, Norwegian Tale Minerals 
A/S- se INDUSTRI (1990-91) Ill, 16 

- under Næringsdepartementet, behandlet 1989-
se INDUSTRIUTBYGGING (1989-90) I, l. 

- under Næringsdepartementet, budsjett- se IN
DUSTRIUTBYGGING (1990-91) l, l; (1991-92) I, 
l; (1992-93) I, 2. 

Konsesjonsvilkår, forslag vedr. oppkjøp av Freia 
Marabou- se INDUSTRI (1992-93) Il, 3. 

- for Vestlandske Salslag sine anlegg i Sogn og 
Fjordane- se LANDBRUK (1989-90) Ill, 6. 

Konsolideringsfond, lover om, oppheves - se 
SKATTER (1990-91) IV, 6. 

Konstitusjonelle spørsmål, Regjeringens informa
sjonsplikt overfor Stortinget - se STATSFOR
FATNING (1991-92) Il, l. 

KontaktbyrA Norge - Polen i Hyllestad - se PER
SONVERN (1989-90) Ill, 4. 

Kontaktlinser, dekning av utgifter for barn og un
ge- se HELSEVESEN (1990-91) I, l. 

Kontakttelefonen for barn og ungdom - se UNG
DOMSARBEID (1992-93) Ill, 2. 

Kontaktutvalg for sysselsetting, representasjon av 
funksjonshemmedes organisasjoner i- se SYS
SELSETTING (1989-90) Ill, 37. 

- for verneplan for vassdrag, innstillinger fra - se 
VANNKRAFT (1992-93) II, 2. 

- for Barentshavsaker, observatørstatus i Regule
ringsrådet- se NATURVERN (1990-91) Ill, 8. 

Kontantstønad under sykdom, ved fødsel og adop
sjon, endr. i arbeidsmiljøloven- se TRYGDER 
(1989-90) IV, l. 
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Kontantstøtte forslag om en kommunal forsøks
ordning fra Gudmund Restad pva. Sp - se RE
GJERINGEN OVERSENDT I. 

- til småbamsfamilier (trukket tilbake) - se FAMI
LIE (1990-91) IV, 2 

- til småbamsfamilier- se STATSBUDSJETTET 
(1990-91) I, 4. 

- til småbamsforeldre (ikke gjennomført)- se FA
MILIE (1990-91) I , l. 

- til småbarnsforeldre, forslag fra KrF (ikke bifalt) 
-se STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 2. 

- til småbarnsforeldre, forslag om- se FAMILIE 
(1991-92) u, 3. 

Kontinentalsokkelen, kartlegging, budsjett - se 
OLJEUTVINNING (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, 3; (1992-93) I, 2. 

- kartlegging, endr. budsjett - se OLJEUTVIN
NING (1989-90) U, l ; (1992-93) Il, 2. 

- tvist mellom Danmark og Norge om avgrensing 
av - se GRENSESPØRSMÅL (1989-90) Il, l. 
(1990-91) I, l. 

Kontinuitetsprinsippet, skatteplikt ved salg av 
landbrukseiendom- se SKATTER (1990-91) Ill, 
2. 

Kontolånsrenten i statskassen, nedsettelse - se 
STATSBUDSJETTET (1989-90) I, 26; STATS
LÅN (1989-90) I, l; 

Kontraktssoning - se FENGSLER (1992-93) I, l. 
Kontraktørvirksomhet, bygningsoppdrag for For

svaret- se BYGNINGSVESEN (1991-92) Ill, 6. 
- forslag om (trukket tilbake)- se BYGNINGSVE

SEN (1991 -92) Il, l. 
i Ol.rutbyggingen - se ARBEIDSVILKÅR (1991-
92) Ill, 2 og 10. 

- og svart arbeid- se STATSBUDSJETTET (1991-
92) I, 39. 

- oppfølging av antikontraktørklausulen - se 
BYGNINGSVESEN (1992-93) III, 2. 

- tiltak for å stoppe - se BYGNINGSVESEN 
(1989-90) Ill, l. 

- tiltak mot uheldige sider- se STATSBUDSJET
TET (1990-91) Il, 14. 

Kontrollgruppe for Lillehammer-OL-se IDRETT 
(1990-91) Ill, 12. 

Kontrollkomiteen, suppleringsvalg til Stortingets 
-se STORTINGET (1992-93) II, 4. 

Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhets
tjenesten, særskilt innberetning om rep9rtasje i 
dagsnyttsending - se POliTI OG FATALE
MYNDIGHET (1989-90) Il, l 

- undersøkelser i f~rbindelse med Engen- saken -
se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1989-90) 
Ill, 5 . 

Kontrollutvalg, Forsvarets etterretningstjeneste, 
forslag om opprettelse av- se FORSVAR (1992-
93) Il, 3. 

- hemmelige tjenestex.:, et stortingsoppnevnt felles 
- se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1992-
93) Il, 6. 

- overvåkings- og sikkerhetstjenesten, rapport 
vedrørende Mossad-saken - se POLITI OG P Å
TALEMYNDIGHET (1992-93) li, l. 

- overvåkings- og sikkerhetstjenesten, undersø
kelse av påstått ulovlig virksomhet fra Etterret
ningstjenestens side- se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1992-93) Il, 5. 

Kontrollverket, instrukser som tilfredsstiller fiske
eksportørenes krav - se FISKEOMSETNING 
(1990-91) Ill, 2. 

- kontroll med omsetning av russisk torsk - se 
FISKEOMSETNING (1991-92) Ill, 6. 

- styrking av- se FISKERIER (1989-90) Ill, l. 
Konvensjoner - se TRAKTATER 
Konvensjonell nedrustning, CFE-forhandlingene

se NEDRUSTNING (1990-91) I, l; (1990-91) Ill, 
l ; (1991-92) I , l. 

- lov om inspeksjoner i samsvar med CFE-avtalen 
-se NEDRUSTNING (1991-92) IV, l. 

- samtykke til ratifikasjon av CFE-avtalen - se 
NEDRUSTNING (1991-92) Il, l. 

Konvensjon for beskyttelse av nye plantesorter- se 
TRAKTATER (1992-93) IV, 2. 

- mellom de nordiske land om trygd - se TRAK
TATER (1992-93) Il, 8. 

- mot bruk av kjemiske våpen - se TRAKTATER 
(1992-93) Il, 26. 

- om konsekvensutredninger ved grenseoverskri
dende miljøvirkninger - se TRAKTATER (1992-
93) II, 7. 

Kooperativa Forbundet, andeler i Nordsjøen og 
sikring av Viking i Askim - se OLJEUTVIN
NING (1990-91) III, l 

- oljeselskapers deltakelse i industriutvikling på 
fastlandet - se OLJEU1VINNING (1990-91) Ill, 
2. 

Koppemæs, Inger, minnetale over tidl. stortings
repr.- se S.tid. 4614-4615 (25.9.90). 

Kornavlinger, innsparinger i tilskudd til kjøp av 
norsk kom etter lavere - se LANDBRUK (1992-
93) Il, 2. 

Kornhaug Fredssenter, bev. 1993 - se VOKSEN
OPPLÆRING (1992-93) I, l. 

Kornmonopolet, omorganisering - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1991-92) I, 2. 

Kornsjø, nedlegging av grensevisitasjonskontrol
len- se JERNBANER (1992-93) Ill, 5 . 

Korrupsjon, forslag om endr. i lovverk for å motvir
ke- se KOMMUNER (1990-91) li, 52 

- i Bergen kommune, etterforskning av påstand 
om- se KOMMUNER (1990-91) Ill, 11. 

- i oljebransjen- se OLJE (1992-93) Ill, 2. 
Korsfjorden, demontering av radar på Viksøy loss

tasjon - se SIKKERHET TIL SJØS (1991-92) III, 
15. 

Kortbaneflyplasser med stor sikkerhetsrisiko, ut
bedring av - se LUFTFART (1992-93) nr, 5. 

Kortbaneruter, dekning av inntektssvikt ved fly
plassene som følge av Golfkrigen - se LUFT
FART (1991-92) Il, l. 

- rutetilbudet - se LUFTFART (1989-90) I, 2; (1990-
91) I , 2. 

Korvald, Lars, utvalgsleder- se SKATTER (1991-
92) IV, 2. 

Korvald-utvalget, innstilling om frivillige organi
sasjoner, forslag fra finanskomiteen - se RE
GJERINGEN OVERSENDT I 

- innstilling om frivillige organisasjoners ramme
vilkår- se SKATTEFRADRAG (1990-91) Ill, l. 

- oppfølging av utredning om frivillige organisa
sjoner- se SKATTER (1989-90) Ill, 4. 

Kosmetikkavgift, avviklet 1993 - se SÆRAVGIF
TER (1992-93) I, 3. 

- på salver, fritak for psoriatikere og allergikere
se SÆRAVGIFTER (1991-92) Ill, 17. 

- - se SÆRAVGIFTER (1989-90) I, 4; (1990-91) I, 4; 
(1990-91) I, 5; (1991-92) I, 3. 

- tilpasning til svensk system - se SÆRAVGIF
TER (1991-92) Ill, 16. 

Kosmetikk, varemerking av produkter testet på 
dyr- se FORBRUKERSAKER (1989-90) Ill, 7 og 
8. 

Kosmo, Jørgen, forhold til Overvåkningstjenesten 
se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1991-92) 
III, 11 og 12. 

- utnevnes til statsråd for Forsvarsdepartementet 
-se REGJERINGEN (1992-93) Il, 9. 

Kosmo-saken, innb~retning fra Kontrollutvalget -
se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1992-93) 
Il, 6. 

Kosovo, Jugoslavia, konflikten mellom folkegrup
per i -se UTENRIKSSAKER (1989-90) Ill, 16. 
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Kosovoalbanere, hjemsendelse av asylsøkere - se 
INNVANDRERE (1992-93) Il, 6; (1992-93) Ill, 13 
og23. 

- oppholdstillatelse for ransdømt - se INNVAN
DRERE (1992-93) Ill, 19. 

Kosovo-provinsen, serbJ.sk undertrykking av alba
nere i- se UTENRIKSSAKER (1990-91) Ill, 9. 

Kostprisregulering- se SKATTER (1989-90) Il, 3; 
(1990-91) Il, 4. 

Krabber, forbudet mot fangst av kamsjatka- - se 
FANGST (1992-93) Ill, 7. 

Krafteksport, forslag om - se ELEKTRISITET 
(1992-93) Il, 2, 3, 5 og 6. 

- grenser for langsiktige kontrakter - se ELEK
TRISITET (1990-91) Ill, 7 

- omorganisering av utenrikshandelen - se ELEK
TRISITET (1991-92) Il, 5. 

- til Baltikum, muligheter for - se ELEKTRISI
TET (1992-93) Ill, 2. 

- til Sverige fra Oppland og Hedmark (ikke bifalt) 
-se ELEKTRISITET (1990-91) Il, 6. 

- utnytting av energioverskuddet i Norge isteden-
for- se ELEKTRISITET (1989-90) Ill, 15. 

Krafteksport og -import - se ELEKTRISITET 
(1989-90) IV, 2. 

KraftfOr, Statkorns enerett til import - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1992-93) Ill, 4. 

Kraftf6ravgift, konsekvenser av ny - se LAND
BRUK (1991-92) HI, 22 . 

Kraftfbromsetning, overskudd brukt til subsidie
ring- se LANDBRUK (1989-90) III, l. 

Kraftforsyningen, deregulering, sammenslåing og 
konkurranse i- se ELEKTRISITET (1989-90) IV, 
2. 

Kraftforsyning- se ELEKTRISITET (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, 2. 

Kraftforsyningsberedskap, budsjett - se ELEK
TRISITET (1991-92) I, 2; (1992-93) I, l. 

Kraftkontrakter, forlengelse av frister og varighet 
-se ELEKTRISITET (1989-90) Il, 5. 

Kraftledninger, bedring i Nord-Norge- se ELEK
TRISITET (1992-93) III, 4. 

- og helseproblemer- se HELSEVESEN (1992-93) 
III, 7. 

Kraftledningsregisteret, kjæremålsadgang ved re
gistreringsavgjørelser- se RETTSVESEN (1989-
90) IV, 5. 

Kraftleveranser til industriprosjekter - se ELEK
TRISITET (1990-91) Ill, 13. 

Kraftlinje på Askøy, utbygging av- se ELEKTRI
SITET (1991-92) III, 3. 

Kraftlinjer, arbeidsplasser ved utbedring av - se 
ELEKTRISITET (1989-90) III, 6. 

Kraftmarkedet, billigsalg i - se ELEKTRISITET 
(1989-90) Ill, 2. 

- effektivisering av- se ELEKTRISITET (1990-91) 
Ill, 4; ENERGI (1990-91) Il, 2. 

- forslag om reguleringer i- se ELEKTRISITET 
(1992-93) IV, l. 

- gunstigere vilkår for norsk næringsliv - se 
ELEKTRISITET (1990-91) III, 9. 

Kraftpriser 1990- se ELEKTRISITET (1989-90) l, 2 
og4 

- 1990, billigere overskuddskraft til utenlandske 
bedrifter- se ELEKTRISITET (1989-90) Ill, 8 

- 1990, kommunal fastsetting av- se ELEKTRISI
TET (1989-90) III, 13. 

- geografisk differensierte sentralnettstariffer - se 
ELEKTRISITET (1992-93) Ill, 5. 

- konkurranse i Finnmark - se ELEKTRISITET 
(1991-92) Ill, 2. 

- målsetting om utjamning av - se ELEKTRISI
TET (1989-90) Ill, 7 

- permitteringer ved bedriften Vaule Sand og Be
tong på grunn av høy - se ELEKTRISITET 
(1989-90) Ill, 11. 

- på statskraft til alminnelig forsyning (engro
spris) - se ELEKTRISITET {1990-91) I, 2; (1991-
92) I, 3. 

- spørsmålet om klausuler om pristak ved kon
traktsinngåelse - se ELEKTRISITET (1990-91) 
Il, 5. 

- Statkrafts ledende rolle i fastsettelsen - se 
ELEKTRISITET (1992-93) III, 3. 

Kraftsalg fra varmegjenvinningsanlegg - se ELEK
TRISITET (1991-92) Il, 3 og 7. 

- til utlandet - se ELEKTRISITET (1989-90) Ill, 
12. 

Kraftutveksling, bygging av ny kraftkabel til Dan
mark - se ELEKTRISITET (1990-91) Il, 7 og 
(1990-91) Ill, 10. 

- med utlandet- se ELEKTRISITET (1992-93) Il, 
13. 

Kraftverk, arbeidsplasser ved utbedring av - se 
ELEKTRISITET (1989-90) III, 6. 

- beskatning av- se ELEKTRISITET (1990-91) III, 
l og 12. 

- og linenett, modernisering av - se ELEKTRISI
TET (1989-90) III, 9. 

- opprusting av- se SYSSELSETTING (1990-91) 
II, 11. 

- saksbehandling ved moderniseringsprosjekter -
se ELEKTRISITET (1990-91) Ill, 11 

- Statkrafts planer om tørrårskraftverk og gas
skraftverk på Vestlandet - se ELEKTRISITET 
(1989-90) III, 3. 

- tilskudd 1992 til oppjustering og utvidelse - se 
ELEKTRISITET (1991-92) I, 2. 

- utvalg for å vurdere beskatning- se STATSBUD
SJETTET (1991-92) I, 36. 

- Vinje kommunestyre sender uttalelse om skatt
legging av- se ELEKTRISITET (1990-91) Il, l. 

Kragerø og Drangedal, bosted for distriktsveteri
nær- se VETERINÆRVESEN (1989-90) HI, 5. 

Kragerø politikammer, politimesterens styrings
rett - se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 
(1992-93) Il, 4 og (1992-93) Ill, 9. 

Kragerøbanen, bøtlegging av ungdom som aksjo
nerte mot riving- se JERNBANER (1989-90) Ill, 
6 

- som industrispor - se JERNBANER (1989-90) 
III, 3. 

Kreditkassen, dispensasjon for eierandel i Bolig
og Næringskreditt A/S - se BANKER (1990-91) 
III, 3. 

- lønnsavtale med bankdirektøren - se BANKER 
- (1992-93) Ill, 4. 

- redegjørelse og debatt- se BANKER (1991-92) Il, 
l. 

Kredittforeninger, omdanning til aksjeselskaper
se FINANSER (1989-90) Il, l. 

KREDITTPOLITIKK ...... . . . ......... 318 

Kredittilsynet, budsjett- se BANKER (1989-90) I, 
l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l og 2; (1992-93) I, l. 

- myndighet i forbindelse med emisjonskontroll -
se AKSJER (1991-92) IV, l. 

- statistikk over gjeldsutviklingens omfang - se 
BANKER (1991-92) III, 4. 

- verksemda 1988 og 1989 - se KREDITTPOLI
TIKK (1990-91) Il, l. 

- videreføring av det frittstående - se FINANSER 
(1992-93) Il, l. 

- virksomheten 1990 - se KREDITTPOLITIKK 
(1991-92) li, l. 

Kredittilsynsloven, endr. i -se BANI<JER (1991-92) 
IV, l . 

- endr. i - se banker iv, l. 
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- endr. i- se INDUSTRI (1991-92) IV, l. 
- endr. i - se STRAFFELOVGIVNING (1992-93) 

IV,4. 
- endr. som følge av EØS-avtalen - se BANKER 

(1992-93) IV, l. 
Kredittinstitusjoner, definisjon av begrepet i sam

svar med EØS-bankdirektiv - se FIN ANSER 
(1992-93) IV, l. 

Kredittkjøpsloven, endr. som følge av EØS-avta
len- se EFTA/EF (1992-93) IV, 12. 

Kredittmelding&- se KREDITTPOLITIKK (1990-
91) Il, l; (1991-92) Il, l. 

Kreft, risiko ved bruk av K-vitamin hos nyfødte- se 
SYKDOMMER (1991-92) Ill, 4. 

Kreftbehandling av stråleskadde barn fra Tsjerno
byl- se ATOMKRAFT (1990-91) III, 8. 

Kreftpasienter, underdekning av stråleterapi - se 
HELSEVESEN (1992-93) III, 16. 

Kreftregisteret, budsjett - se SYKDOMMER 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (.1992-
93) I, l. 

- masseundersøkelse av livmorhalskreft - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) Il, 14. 

- undersøkelse om radonstråling som kreftårsak -
se SYKDOMMER (1991-92) Ill, 3. 

Kreftsenteret Mesnali, avklaring av forhold ved 
drift- se SYKEHUS (1989-90) Ill, 18. 

Kretsmønstre for integrerte kretser, endr. i lov
se RETTSVESEN (1990-91) IV, 9. 

- endr. i lov som følge av EØS-avtalen - se EFTA/ 
EF (1992-93) IV, 12. 

- lov om- se KULTUR (1989-90) IV, 3. 
Krifast, forlenget drift av ferjesamband - se FER

GER (1991-92) I, l og (1991-92) III, l. 
- honnørbilletter- se VEGVESEN (1992-93) III, 3. 
- nedleggelse av ferjesamband - se FERGER 

(1991-92) Il, l. 
Krig, offentliggjøring av forarbeidene til lov om 

skipsrekvisisjon og oppgjør med USA - se SJØ
FART (1991-92) Il, 3. 

Krigsminnesmerker, avslag på skilting langs Rv. 
33- se VEGVESEN (1992-93) Ill, 5. 

Krigspensjoner, budsjett- se MILITÆRT PERSO
NELL (1989-90) I, 2; TRYGDER (1991-92) I, 2; 
(1992-93) I, 2. 

- endr. budsj. 1989- se MILITÆRT PERSONELL 
(1989-90) Il, 2; TRYGDER (1991-92) Il, 6 og 11; 
(1992-93) Il, 10. 

- saksbehandlingstiden i Rikstrygdeverket - se 
TRYGDER (1992-93) Ill, l. 

- økning av laveste pensjonsgrunnlag - se TRYG
DER (1991-92) IV, l. 

Krigspensjonering, budsjett 1991 -se TRYGDER 
(1990-91) I, 2 

- endr. i lover i forbindelse med ny ekteskapslov
se FAMILIE (1990-91) IV, 4 

- endr. i lover om- se TRYGDER (1990-91) IV, 2 
- forslag om ett grunnlag for alle - se TRYGDER 

(1990-91) IV, 3 
- løsning i saker- se TRYGDER (1990-91) III, 5 
- samordning med pensjonstrygd for sjømenn - se 

SJØFOLK (1991-92) III, 2. 
- (sivile), budsjett 1990- se TRYGDER (1989-90) I, 

2. 
- skattefritak for m~n-erstatning - se SKATTER 

(1990-91) IV, 5 
- ska tteplikt og beregningsregler ved samordning 

-se TRYGDER (1990-91) III, 4. 
Krigspensjoneringslov, endr. i - se SOSIALVE

SEN (1991-92) IV, l. 
Krigspensjoneringssaker, behandling i ankeut

valg- se TRYGDER (1989-90) IV, 2. 
Krigspensjonister, skattefritak for men-erstatning 

-se SKATTER (1989-90) IV, 3. 
Krigsseilere, erstatningssaker - se TRYGDER 

(1990-91) Ill, 5. 

Krigsskolen, etablering på Linderud, Oslo - se 
FORSVAR (1992-93) Il, 11. 

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, 
sender klage - se KLAGER TIL STORTINGET 
(1990-91) Il, l. 

Krigsskoleutdanning - se MILITÆRT PERSO
NELL (1992-93) Il, 3. 

Kriminalitetsutviklingen - se RETTSVESEN 
(1989-90) I , l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- blant barn og ungdom, tiltak mot - se RETTS
VESEN (1992-93) Ill, 4 og BARNEVERN (1992-
93) Ill, 5. 

- tiltak mot- se POLITI OG PÅTALEMYNDIG
HET (1989-90) Il, 3. 

Kriminalmeldingen- se RETTSVESEN (1991-92) 
Il, 3. 

- forslag vedr. justisministerens mulige brudd på 
ansvarlighetsloven vedr. oppnevning av et ut
valg- se REGJERINGEN (1991-92) IV, l. 

KRIMINALOMSORG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 

Kriminalpolitiet, bistand til den fengslede norske 
statsborger Coppola- se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1992-93) III, 5. 

Kriminalpolitisk handlingsplan - se RETTSVE
SEN (1990-91) I, l. 

KRINGKASTING ... .. ... .. ........... 322 

Kringkastingsavgift, - se NORSK RIKSKRING
KASTING (1989-90) I, 2; (1990-91) I, l; (1991-92) 
I, l ; (1992-93) I, l; STATSBUDSJETTET (1990-
91) I, 5 OG 31. 

Kringkastingsrådet, suppleringsvalg- se NORSK 
RIKSKRINGKASTING (1992-93) Il, 2. 

- valg til - se NORSK RIKSKRINGKASTING 
(1989-90) li, 2. 

Kringkastingssjef, utnevnelse av assisterende- se 
NORSK RIKSKRINGKASTING (1989-90) li, 3 
og (1989-90) Ill, 2. 

Kringkastingsvirksomhet, satsing på utdanning 
innen- se HØGSKOLER (1990-91) I, l. 

Kringlebotn, Berge Helle, minnetale over tidl. 
stortingsrepr., S .tid. 24 (6.10.92). 

Krisepakke for næringslivet saldering 1993 - se 
STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 32. 

Krisepsykiatri, hjelp til ofre for voldshandlinger -
se HELSEVESEN (1989-90) III, 6. 

Krisesentre, offentlig støtte til- se SOSIAL VESEN 
(1990-91) III, 10 

- reduksjon av statstilskudd til - se SOSIALVE
SEN (1990-91} Ill, 2 

- tilskudd- se FAMILIE (1990-91) I, l; (1991-92) I, 
l; SOSIALVESEN (1989-90) I, l. 

Krisetiltak, finansiering av Alternativ til Vold- se 
FAMILIE (1992-93) Ill, 6. 

- tilskudd 1993- se FAMILIE (1992-93) I, l. 
Kristen etikk som virkemiddel mot HIV/AIDS

se SYKDOMMER (1989-90) Ill, 3. 
Kristendom, fritak for undervisning- se GRUNN

SKOLE (1991-92) Ill, 2. 
Kristensen, Finn, engasjement i Telemark Indu

striutvikling A/S som næringsminister - se 
STATSBEDRIFTER (1989-90) Il, 4. 

Kristent Arbeid blant Blinde, støtte til - se TROS
SAMFUNN (1989-90) I, 2. 

Kristi Himmelfartsdag, vurdering av fjerning - se 
STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 32. 

Kristiansand, filmfremvisning under «Operasjon 
Dagsverk» ved Gimle skole- se VIDERE GÅEN
DE SKOLER (1991-92) Ill, l. 
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- forskottering av rundkjøringer på El8- se VEG
VESEN (1992-93) li, 4. 

- tolltjenestemenns kjøp av avgiftsfri alkohol på 
!er_ger- se TOLL (1990-91) Ill, 4 og 5. 

Knstaansand Bompengeselskap A/S tillatelse til 
innkreving av bompenger på El8: se VEGVE
SEN (1991-92) Il, 4. 

Kristiansand havnevesen, overtakelse av Forsva
rets eiendom på Bekskjæret - se HAVNEVE
SEN (1990-91) Il, l. 

Kristiansand politikammer, innsparinger på bud
sjettet · se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 
(1992-93) Ill, 18. 

- uropatruljer ved- se POLITI OG PÅTALEMYN
DIGHET (1989-90) Ill, 2. 

Kristiansund, nedleggelse av ferjesamband ved åp
ning av KRIFAST- se FERGER (1991-92) I l og 
(1991-92) 11, l. , 

- nedlegging av Statoils leteavdeling - se DEN 
~ORSKE STATS OLJESELSKAP (1992-93) Ill, 

- Operaen, bev. ·se KUNST (1989-90) I 2· (1990-
91) l, 2. , ' 

Kristiansund kommune sender uttalelse- se KOM
MUNER (1992-93) Il, 6. 

- sender uttalelse om inntektssystemet- se KOM
MUNER (1991-92) Il, 2. 

Kroatia, anerkjennelse av - se UTENRIKSSAKER 
(1991-92) Ill, 3. 

Krokgarn, oppheving av forbud i Skagerrakområ
det · se FISKERIER (1989-90) Ill, 29. 

Kr~~ekurs, fri flyt· se NORGES BANK (1992-93) I, 

Kronen, Terje, utvalgsleder - se FORURENS
NING (1992-93) Il, 4. 

Kronofogdsavgjørelser, fullbyrdelse av svenske -
se RETTSVESEN (1992-93) IV, 8. 

Kronprinsen, budsjett- se KONGEN (1989-90).1 1· 
(1990-91) I, l. ' ' 

Kronpri~sesse Mårthas Institutt, overføring til 
nytt nks~ospital- se SYKEHUS (1990-91) 11, 2. 

KRUS (Knm~nalomsorgens utdanningssenter), 
etatsutdanrung for fengselsbetjenter - se KRI
MINALOMSORG (1990-91) I, 1· (1991-92) I 1· 
(1992-93) I, l. ' ' ' 

Krybbedød, bedring av foreldreomsorgen ved . se 
FAMILIE (1989-90) Ill, 5 

- forskning på - se HELSEVESEN (1989-90) Ill, 
10; (1990-91) Ill, 15; (1991-92) Ill, 17. 
tiltak mot · se STATSBUDSJETTET (1990-91) 11, 
14; SVANGERSKAP (1991-92) I, l. 

Kryptoutstyr, kjøp av - se KOMMUNIKASJON 
(1989-90) Il, l. 

Krågebakk, Tanja, etterlattepensjon - se STATENS 
PERSONALPOLITIKK (1989-90) li, 2. 

Kråkerøy herredskommune, sammenslåing med 
Fredrikstad bykommune - se KOMMUNER 
(1990-91) Il, 23; (1992-93) Il, 3. 

KSSE, (Konferansen O!Jl Sikkerhet og Samarbeid i 
Europa) avtale om Apne Luftrom - se TRAKTA
TER (1992-93) Il, 18. 

- deltakelse i Wien 1986-89 - se UTENRIKSSA
KER (1990-91) Il, 2 

- møtet, rett til frie valg inn i Helsinki-avtalen. se 
UTENRIKSSAKER (1989-90) Ill, 22. 

- Norges holdning til de baltiske stater- se UTEN
RIKSSAKER (1990-91) Ill, 10 og 12 

- opprettelse av en parlamentarikerforsamling. se 
UTENRIKSSAKER (1992-93) Il, 4. 

- prosessen· se UTENRIKSSAKER (1989-90) Il, 
2, 4 og 5. 
- se UTENRIKSSAKER (1990-91) Il 9 og 15· 
(1991-92) I, l. ' ' 

- spørsmålet om en parlamentarikerforsamling . 
se EUROPARÅDET (1990-91) Il, 2. 

styrking av · se UTENRIKSSAKER (1992-93) I 
l. • 

videreutvikling- se UTENRIKSSAKER (1991-
92) li, 5; (1992-93) Il, 2. ; 

Kull og koks, reduksjon i C02-avgift . se STATS
BUDSJETTET (1991-92) I, 36. 

Kull- og koksavgift 1993 • se SÆRAVGIFTER 
(1992-93) I, 3. 

Kullrensing, offentlig støtte til miljøsamarbeid 
med Øst-Europa- se MILJØVERN (1991-92) Ill 
26. ' 

KULTUR ........... . ... .. ............. . 327 

Kultur- og verdiformidling i skolen, oppfølging av 
plan- se UTDANNING (1990-91) Ill, 2. 

Kultur- og vitenskapsdepartementet, budsjett 
1990- se DEPARTEMENTER (1989-90) I 10. 
konstitusjonelle antegnelser 1989 - se DEPAR
TEMENTER (1990-91) Il, 5. 

Kulturavtale med Israel, gjenåpning av palestin
ske skoler før fornying - se KULTUR (1991-92) 
Ill, l. 

Kulturbygg, (kulturmeldingen) - se KULTUR 
(1992-93) Il, 2. 

- bev.- se KULTUR (1990-91) l, 2; (1991-92) I, 2 og 
3; (1992-93) I, 2. 

- budsjett 1990- se KULTUR (1989-90) I, 2. 
Kulturbåten Innvik, ombygging og drift - se 

KUNST (1989-90) I, 2. 
- vurdering av permanent driftstilskudd - se 

KUNST (1990-91) I, 2. 
Kult.urdepartementet, bidrag til skolefritidsord

mnger ·se DEPARTEMENTER (1990-91) Ill 4 
- budsjett- se DEPARTEMENTER (1991-92) I' 12· 

(1992-93) I, 13. ' ' 
- flytting av bygnings- og fomminnevemet til . se 

DEPARTEMENTER (1990-91) Ill, 2 
- konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTE

MENTER (1992-93) Il, 6. 
- saldering 1991 - se DEPARTEMENTER (1990-

91) I, 12. 
Kulturformål utenlands, budsjett - se UTEN

RIKSSAKER (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-
92) I, l; (1992-93) I, l. 

Kulturhuset i Bergen, bev. til nybygg - se KUL
TUR (1989-90) I, 2. 

Kulturlandskaper- se NATURVERN (1992-93) Il 
6. ' 

Kulturlov, behovet for en- se KULTUR (1990-91) I, 
2; (1991-92) I, 2. 

Kulturmelding, forslag fra SV om innhold i ny- se 
REGJERINGEN OVERSENDT l. 

Kulturmiljøer, hjemmel for vern av- se KULTUR
VERN (1991-92) IV, l. 

Kulturminneloven, endr. i - se KULTURVERN 
(1991-92) IV, l. 

Kulturminner, sysselsettingsmidler til vern av. se 
STATSBUDSJEITET (1989-90) Il, 11. 

Kulturminnetiltak, budsjett - se KULTURVERN 
(1989-90) l, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

Kulturminnevernet- se MILJØVERN (1989-90) Il 
2. ' 

Kulturtiltak for barn og unge - se UNGDOMSAR
BEID (1990-91) Il, l. 
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Kunstakademier, budsjett - se HØGSKOLER 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- valgfrihet til andre retninger enn modernismen -
se HØGSKOLER (1990-91) Ill, 2. 

Kunstgjødsel, kadmiuminnholdet i - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1989-90) Ill, l. 

Kunstgjødselavgift 1993 - se SÆRAVGIFTER 
(1992-93) I, 3. 

Kunsthåndverk, budsjett- se KUNST (1989-90) I, 2; 
(1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- (kulturmeldingen)- se KULTUR (1992-93) Il, 2. 
Kunsthåndverksskoler, budsjett - se HØGSKO

LER (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

Kunstig befruktning - se SVANGERSKAP (1992-
93) Il, l. 

Kunstmuseer (kulturmeldingen) - se KULTUR 
(1992-93) Il, 2. 

Kunstneravgift på videotjenester til norske sjøfolk 
-se SÆRAVGIFTER (1990-91) Ill, 10. 

Kunstnersentre, bev. 1992 til regionale - se KUNST 
(1991-92) I, 2. 

- statsstøtte til regionale- se KUNST (1989-90) I, 2. 
Kunstnerstipend, budsjett - se KUNST (1989-90) I, 

2; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 
- (kulturmeldingen) - se KULTUR (1992-93) Il, 2. 
Kunstutdanning på høgskolenivå i Aust-Agder -se 

HØGSKOLER (1989-90) Ill, l. 
Kunstverk, moms ved omsetning på auksjoner - se 

MERVERDIAVGIFT (1992-93) III, 4. 
Kurbad, arbeid med klassifisering av - se HEL

SEINSTITUSJONER (1990-91) I, l 
- budsjett 1990 - se HELSEINSTITUSJONER 

(1989-90) I, l. 
- finansiering og geografisk spredning - se HEL

SEINSTITUSJONER (1991-92) I, l. 
- nedlegging som følge av nytt regelverk - se HEL

SEINSTITUSJONER (1991-92) Ill, 3. 
- offentlig tilskudd - se HELSEINSTITUSJO

NER (1992-93) Il, l. 
- og rekonvalesenthjem, behandling av sak om

se HELSEINSTITUSJONER (1989-90) Ill, l. 
- rehabiliteringstilbud i Finnmark- se HELSEIN

STITUSJONER (1990-91) III, 4 
- saldering 1991- se STATSBUDSJE'ITET (1990-

91) I, 31. 
Kurdere, behandling av asylsøknader - se INN

VANDRERE (1989-90) Ill, 4. 
- flyktningkatastrofe - se UTENRIKSSAKER 

(1990-91) Il, 11. 
- på irakisk territorium, angrep fra Tyrkia - se 

UTENRIKSSAKER (1991-92) Ill, 7. 
- situasjonen i Tyrkia og Irak for- se UTENRIKS

SAKER (1991-92) Il, 6. 
Kurdøgnprisen ved de statlige sykehusene - se 

FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI (1989-90) 
I, 2; (1990-91) I, l. 

Kursreguleringsfond i livsforsikringsselskapene
se STATSBUDSJE'ITET (1992-93) I, 32. 

Kuwait, Iraks invasjon av - se UTENRIKSSAKER 
(1989-90) Il, 9-11. 

- se Golf-konflikten. 
Kvakksalveri, lovregler mot - se HELSEVESEN 

(1990-91) Ill, 6. 
Kvakksalverloven, endr. i - se HELSEPERSO

NELL (1991-92) IV, l. 
Kvalheim, Alfred, utvalgsleder - se FOLKE

TRYGD (1990-91) Il, 11. 
Kvalitetsavvik ved norske bedrifter, tiltak mot- se 

INDUSTRI (1990-91) Ill, 6. 
Kvalitetskontroll med landbruksvarer, endr. i lov 

som følge av EØS-avtalen - se LANDBRUKS
PRODUKTER (1992-93) IV, l. 

Kvanndal-Øystese, tildeling av midler til E68 - se 
VEGVESEN (1990-91) Il, 8. 

- utbedring av E68 - se VEGVESEN (1989-90) Ill 
22. • 

Kvartsforekomster, emir. i lov om erverv som føl
ge av EØS-avtalen- se BERGVERK (1992-93) IV 
l. l 

Kveldsnytt, sending på lørdager og søndager- se 
NORSK RIKSKRINGKASTING (1991-92) III, 3. 

Kvener, tilskudd til samiske og kvenske formål- se 
SAMER (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Kvi~ksølv i Fuglesetfjorden i Sogn og Fjordane, 
bltak mot- se FORURENSNING (1989-90) Ill 
42. • 

Kvikksølvforgiftning ved amalgamallergi, lovverk 
som hindrer nye tilfeller - se HELSEVESEN 
(1990-91) Ill, 16. 

Kvikksølvutslipp fra Orkla-Borregaards klorfa
brikk i Sarpsborg - se FORURENSNING (1989-
90) Ill, 16 og 20. 

Kvinalaks A/S, søknad på konsesjon - se HAV
BRUK (1989-90) Ill, 6. 

Kvinesdal kommune, oppfordring til importfor
bud av tropisk tømmer- se MILJØVERN (1990-
91) Il, l. 

Kvinneforskning, Senter for, permanent etable
ring- se UNIVERSITET (1991-92) I, 2 og (1991-
92) Ill, 2. 

Kvinneforskningsprosjekt ved Universitetet i Os
lo- se UNIVERSITET (1990-91) I, 2. 

Kvinnekonferanse, tiltak i forbindelse med FNs
se FN (1989-90) I, l. 

Kvinnelige politikere, bedring av arbeidsforholda 
for- se KOMMUNER (1990-91) Ill, 8. 

Kvinnemishandling- se LIKESTILLING (1992-93) 
Il, l. 

Kvinner i utdanning og arbeid, fjernundervisning 
-se VOKSENOPPLÆRING (1989-90) I, l. 

Kvinnerettet bistand - se UTVIKLINGSHJELP 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2. 

Kvinnesenter, Alta, Nasjonalt distrikts- - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1992-93) I l. 

Kvinnetiltak i Kyst-Norge- se FISKERIER (1989-
90) I, 2; (1990-91) III, lO; (1991-92) I, 2; (1992-93) I 
2. l 

- i landbruket - se LANDBRUK (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l; (1991-92) l, l; (1992-93) I, l. 

- prosjekter- se FISKERIER (1990-91) I, l. 
Kvinnetiår, økumenisk- se DEN NORSKE KIR

KE (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I 2. 
Kvinneuniversitetet, bev. - se VOKSENOPPLÆ

RING (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 
Kvinnherad-Odda, riksveganlegg i forbindelse 

med Folgefonntunnel- se VEGVESEN (1991-92) 
Il, 9. 

Kvisti bru, endr. forutsetninger for kostnader og 
trafikk- se VEGVESEN (1992-93) Il, 3. 

- inndekking av kostnadsoverskridelser - se VEG
VESEN (1991-92) Ill, 8. 

- med tilstøtende veger som riksveganlegg - se 
VEGVESEN (1989-90) Il, 4. 

- stortingsbehandling av vegprosjekt - se VEG
VESEN (1991-92) III, 20. 

Kviteseid kommune, Telemark, inntektstap ved 
nye forskrifter om egenbetaling for hjemme
hjelp- se KOMMUNENES ØKONOMI (1992-93) 
III, l. 

Kvoteflyktninger, forslag om økt antall- se INN
VANDRERE (1991-92) Il, 2. 

Kvoteordning for havfiskeflåten hjemmel for en
hets-- se FISKERIER (1992-93) IV, 3. 

Kvoter og fangst av arktisk torsk i 1980-årene - se 
FISKERIER (1989-90) Ill, 3. 

Kvæfjord, kritikk og oppsigelse av sogneprest- se 
DEN NORSKE KIRKE (1990-91) Ill, 2. 

Kvænangen, bygging av molo i Reinsfjord - se 
HAVNEVESEN (1990-91) Ill, 2. 
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Kyst-Norge, fiskerinæringa og bosettingsmønste
ret i- se FISKERIER {1990-91) HI, 22 

- kvinneretta tiltak- se FISKERIER (1990-91) HI, 
10 

- lokalisering av statskontrollerte selskap til - se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1989-90) III, 7 

- tiltak for - se STATSBUDSJETTET (1989-90) Il, 
11 

- tiltak for å avhjelpe ressurssvikten i fiskerinæ
ringen- se FISKERIER (1989-90) Il, 7 

- utviklingsmuligheter- se DISTRIKTSUTBYG
GING (1990-91) Il, 4. 

- utviklingstiltak for - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1989-90) II, 4. 

Kystadministrasjonen, budsjett - se SJØFART 
(1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-
93) l, 2. 

- endr. budsjett 1992- se SJØFART (1992-93) Il, l. 
Kystartilleri, konstitusjonelle antegnelser 1989 til 

utbyggingskostnader- se RIKSREVISJONEN 
(1990-91) Il, 10. 

KYSTFART ............................ 337 

Kystfiskeflåten, endr. i reguleringssystemet - se 
FISKERIER (1992-93) Il, 4. 

- enerett på fiske innenfor tolvmilsgrensen - se 
FISKERIER (1992-93) Ill, 7. 

- oppkjøp av fisk til- se FISKERIER (1989-90) Il, 
5. 

- regulering og stans i torskefiskeriene - se FIS
KERIER (1990-91) Ill, 27. 

- Sogn og Fjordane, kvotetildelinga til- se FISKE
RIER (1989-90) Ill, 25 

- tilskudd til rentedekning- se FISKERIER (1989-
90) Il, 6. 

Kystflåten, gjennomgang av konkurransevilkår og 
utviklingsmuligheter- se SJØFART (1989-90) I, 
2 

- problemene i- se SJØFART (1990-91) Il, 2. 
Kystforvaltningsutvalget, ansvarsfordeling - se 

SIKKERHET TIL SJØS (1992-93) I, l. 
- -se FORURENSNING (1992-93) I, l. 
Kystgebyr, budsjett - se SIKKERHET TIL SJØS 

(1989-90) I, 2; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- endring av høye satser for å sikre oppdrag til 
norsk verkstedindustri - se SIKKERHET TIL 
SJØS (1989-90) Ill, 5. 

- fjerning for miljøvennlige tankskip - se SIK
KERHET TIL SJØS (1992-93) III, 2. 

Kystkommuner og innstrammingene i kommune
sektoren, forslag fra Anders Aune- se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. 

Kystpakken, oppfylling av intensjoner med - se 
FISKERIER (1990-91) Ill, 7 

- tiltak som følge av svikten i fiskeriene - se FIS
KERIER (1990-91) I, l. 

Kystradar-Nord, bev. 1992- se FORSVARSMATE
RIELL (1992-93) Il, l. 

Kystradiotjenesten, overflødig personell ved auto
matiseringen- se SIKKERHET TIL SJØS (1989-
90) Ill, l. 

Kystskipsflåten, økning i avgiftene - se KYST
FART (1989-90) Ill, 2. 

Kyststamvegutvalget, hovedrapport - se VEGVE
SEN (1991-92) I, l. 

Kyststamveien fra Vest-Agder til Sør-Trøndelag -
se VEGVESEN (1990-91) Ill, 27. 

Kysttiltak, tilskudd 1991- se DISTRIKTSUTBYG
GING (1990-91) I, l. 

Kysttorskebestanden, kartlegging av- se FISKE
RIER (1989-90) Ill, 22. 

Kystturisme, NOU om- se REISELIVSNÆRING 
(1991-92) Ill, 3. 

Kystutvikling, budsjettendringer i forb. med fri
kommuneforsøket - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1989-90) Il, 7. 

Kystvakten, budsjett- se FORSVAR (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1993 -se STATSBUDSJETI'ET 
{1992-93) Il, 8. 

- erstatning for fartøyet KN Andenes - se FOR
SVAR (1990-91) Ill, l 

- finansiering av K/V Andenes' oppdrag i Golfen -
se FORSVAR (1990-91) Il, 2 

- kapasiteten ved overvåking av ressursene i Ba
rentshavet- se FORSVAR (1992-93) Ill, 10. 

- vaktordning i Svalbardsonen - se FORSVAR 
(1990-91) Ill, 15. 

Kystvaktfartøy, erstatning av- se FORSVAR (1990-
91) I, l; (1991-92) I, l. 

- anskaffelse av oljevernutstyr - se FORURENS
NING (1992-93) Il, 2. 

Kystverket, bygging av molo i Reinfjord - se HA V
NEVESEN (1990-91) III, 2 

- erstatningsfartøy for grunnstøtte M/S Langhavn 
-se SIKKERHET TIL SJØS (1992-93) HI, 6. 

- utnyttelse av bevilgninger til havneanlegg - se 
SJØFART (1990-91) Ill, 4. 

KØFRI, bruk av samme brikke på de steder syste
met brukes - se VEGVESEN (1989-90) Ill, 7. 

- i Oslo, flere biler på samme abonnement - se 
VEGVESEN (1990-91) Ill, 11. 

Kømer, statlig dekning av saksutgifterved avskjed 
fra sokneprestembete - se DEN NORSKE KIR
KE (1989-90) III, 6. 

Kåfjord, strukturmidler til Djupvik Fisk- se FIS
KEOMSETNING (1989-90) Ill, 7. 

Kåfjord kommune, Troms, samisk språklov gjel
dende for- se KOMMUNER (1991-92) Ill, 12. 

Kåring av avlshingster, opphevelse av lov om- se 
HUSDYRBRUK (1992-93) IV, l. 

Kårstø-terminalen, konstitusjonelle antegnelser 
1990 til overføring av statlig eiendomsrett - se 
RIKSREVISJONEN (1991-92) Il, 4. 

- ilandføring av kondensat fra Sleipner Øst - se 
OLJEUTVINNING (1989-90) I, 2. 

- ny kompressorkapasitet -se OLJEUTVINNING 
(1991-92) I, 2. 

Laboratorier, forslag om ny finansieringsordning
se HELSEVESEN (1992-93) IV, 4. 

Lagmannsrettene, budsjett - se DOMSTOLER 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- endr. budsjett 1991- se DOMSTOLER (1991-92) 
Il, l. 

Lagtingsanmerkning- se FAMILIE {1990-91) IV, 4. 
- se HUSDYRBRUK (1991-92) IV, l. 
- se NATURVERN (1991-92) IV, 2. 
- se SKATIER (1990-91) IV, 3; (1991-92) IV, 7; 

(1992-93) IV, 2 og 7. 
- se SOSIALVESEN (1991-92) IV, l. 
- se TRYGDER (1991-92) IV, l og 2. 
Lahaugmoen, nytt kontorbygg og ny befalsforleg

ning- se FORSVARSMATERIELL (1990-91) Il, 
3. 

Laks, forbud mot drivgarnsfiske etter - se FISKE
RIER (1989-90) Ill, 33. 

Laksedød i elver i Møre og Romsdal- se NATUR
VERN (1989-90) Ill, 6. 

Laksefiske og innlandsfiske, endr. i lov- se LAND
BRUK (1991-92) IV, 2 og NATURVERN (1991-92) 
IV, 3. 

- og innlandsfiske, forskrifter til lov- se NATUR
VERN (1992-93) Ill, 5. 

Lakseloven, stenging av elver for syk fisk- se FIS
KERIER (1990-91) Ill, 30. 
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Lakselv, Finnmark, opprusting av Banak flyplass 
for mottak av charterfly- se LUFTFART (1989-
90) Ill, l. 

Laksestammer, forvaltning av - se NATURVERN 
(1992-93) Il, 6. 

Laksevåg lensmannskontor, drift av politibåt - se 
POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1991-92) 
Ill, 4. 

Lambertseter, Oslo, prisøkning på eldrehybler- se 
BOLIGBYGGING (1989-90) Ill, 11. 

Li\~IJitlJI{ ........................... 339 

Landbrukets utbyggingsfond, tilskudd til miljøtil
tak- se LANDBRUK (1989-90) Il, l. 

- virksomheten 1985-88 - se LANDBRUK (1990-
91) Il, 7. . 

Landbruksbanken, tilskudd til rentedekning på 
boliglån i -se FISKERE (1990-91) Il, l; FISKE
RIER (1989-90) Il, 6. 

- -se Statens Landbruksbank. 
Landbruksbankloven, endr. som følge av EØS-av

talen- se STATSBANKER (1992-93) IV, 2. 
Landbruksbudsjettet, terminproblematikken- se 

STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 8. 
Landbruksdepartementet, budsjett- se DEPAR

TEMENTER (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 4; (1991-
92) I, 3; (1992-93) l, 4. 

- konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTE
MENTER (1989-90) Il, 7; (1991-92) Il, 2; (1992-93) 
Il, 6. 

- tilleggsbev. 1993 i forbindelse med EF-forhand
lingene- se EFTA/EF (1992-93) Il, 14. 

Landbruksetatene, budsjett - se LANDBRUK 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- omorganisering av - se LANDBRUK (1992-93) 
Il, l og (1992-93) IV, 2. 

- Telemark, lokalisering tillandbruksskulen Søve 
på Ulefoss- se LANDBRUK (1989-90) Ill, 14. 

LandbruksfJlg, videregående opplæring i - se VI
DEREGAENDE SKOLER (1989-90) l, l; (1990-
91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Landbrukshøgskolen, budsjett - se LANDBRUK 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

Landbrukskonsesjonsloven- se Konsesjonsloven. 
Landbruksopplæringstiltak for folk i Øst-Europa -

se UTENRIKSSAKER (1989-90) III,17. 
Landbruksplast, resirkulering av - se MILJØ

VERN (1990-91) Ill, 28. 

LANDBitlJI{SPRODUKTER . . . . . . . . . . 349 

Landbrukssamvirket, lønninger og fallskjermer til 
ledere- se LANDBRUK (1991-92) Ill, 21. 

Landbruksskolene, tilskudd 1991 til private - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31. 

Landbruksteknisk institutt, bev. 1991- se LAND
BRUK (1990-91) I, l. 

Landeskogen, Aust-Agder, tvangsflytting - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1991-92) Il, 3. 

Landpostbud, nedlegging i Sauherad - se POST 
(1991-92) Ill, 3. 

Landsbanken A/S, valg til representantskapet - se 
BANKER (1989-90) Il, 7. 

Landsdelsscener (kulturmeldingen) - se KULTUR 
(1992-93) Il, 2. 

Landsforbundet Teatrets Venner, bev. 1993 - se 
KUNST (1992-93) I, 2. 

Landsforeningen for voldsofre, undersøkelse- se 
RETTSVESEN (1992-93) Ill, 3. 

Landskapsvernområder, opprettelse av nye - se 
NATURVERN (1992-93) Il, 4. 

Landslinjer, bev.- se VIDEREGÅENDE SKOLER 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- gjennomgang av ordningen -se VIDE REG ÅEN
DE SKOLER (1989-90) I, l. 

- saldering 1991 -se STATSBUDSJETTET (1990-
91) I, 31. 

Langemyr godsterminal, Kristiansand, endret 
kostnadsoverslag- se JERNBANER (1989-90) Il, 
l. 

Langfilmer, statsgaranti for produksjonslån - se 
KUNST (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2. 

- statsgaranti for produksjonslån, avvikling - se 
KUNST (1991-92) I, 2. 

Langhavn M/S, erstatningsfartøy for grunnstøtte
se SIKKERHET TIL SJØS (1992-93) Ill, 6. 

Langhelle, Nils, tilskudd til minnesmerke over 
tidl. stortingspresident- se STORTINGET (1989-
90) Il, 14. 

Langset, Ola, minnetale over tidl. stortingsrepr., 
S.tid. 4:587 (30.9.91). 

Langtidsledige, belastningen for - se SYSSEL
SETTING (1990-91) Il, l 

- dispensasjon fra 80-ukersregelen - se FOLKE
TRYGD (1991-92) IV, 3. 

- tilbud om Arbeid for trygd - se FOLKETRYGD 
(1990-91) I, 6 

- tiltak for- se SYSSELSETTING (1990-91) Ill, 4 
- utvidet tilbud om Arbeid for trygd - se FOLKE-

TRYGD (1990-91) IV, 3. 
Langtidsplan for Forsvaret 1994-98- se FORSVAR 

(1992-93) Il, 7. 
Langtidsprogrammet 1990-93 - se REGJERIN

GEN (1989-90) Il, 17; STATSBUDSJETTET 
(1990-91) I, 34. 

Langtidsprogrammet 1994-97 - se REGJERIN
GEN (1992-93) Il, 10. 

- vektlegging av livskvalitet, forslag om - se RE
GJERINGEN (1991-92) Il, 14. 

Langtransportsjåfører, fradrag for kostutgifter for 
-se PERSONBESKATNING (1990-91) Ill, 3. 

Langøya avfallsdeponi, Holmestrand, deponering 
av tysk spesialavfall - se FORURENSNING 
(1991-92) Ill, 25. 

- gassutslipp - se FORURENSNING (1992-93) Il, 
6; (1992-93) Ill, 18 og 20. 

- salg av- se FORURENSNING (1992-93) Ill, 7. 
Langøytangen fyr ved Grenlandsleia, nedlegging 

av- se SIKKERHET TIL SJØS (1989-90) III, 7. 
Lastebiler med brøytekontrakter, fortrinnsrett ved 

innleie til Vegvesenet- se VEGVESEN (1989-90) 
Ill, 18. 

- straffeavgift på norsk transport i Finland - se 
SÆRAVGIFTER (1991-92) Ill, 13. 

Lastebilnæringen, rammevilkår og utflaggingsfare 
-se SÆRAVGIFTER (1992-93) Ill, 3. 

Latvia, godkjenning av frihandelsavtale med - se 
TRAKTATER (1992-93) Il, 25. 

- opprettelse av stedlig norsk ambassade i Riga -
se UTENRIKSSAKER (1991-92) Il, l. 

- ratifikasjon av bidragsavtaler - se UTENRIKS
HANDEL (1991-92) Il, 6. 

- Songlaget i BULs søknad om støtte til invitasjon 
av kor fra- se KULTUR (1989-90) Ill, 6. 

Lauvik, Margit, pensjon fra statskassen- se STA
TENS PERSONALPOLITIKK (1991-92) Il, 6. 

Lauvøya, skrinlegging som ilandføringssted - se 
OLJEUTVINNING (1990-91) Il, l. 

Lavangen formannskap sender uttalelse om for
lengelse av Nord-Norgebanen- se KOMMUNER 
(1990-91) Il, 17. 

Lavangen kommune sender uttalelse om Nord
Norgebanens forlengelse - se KOMMUNER 
(1990-91) Il, 49. 
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Lavik - Leirvik, opptak av fylkesveg som riksveg -
se VEGVESEN (1989-90) Ill, 21. 

Lavinntektstillegg i pensjonssystemet - se FOL
KETRYGD (1989-90) Il, 9. 

Lavtlønnsyrker i offentlig sektor, heving av lønn
snivå- se LØNN (1989-90) Ill, 4 

- kvinner i- se LØNN (1989-90) Ill, 3. 
Lederlønninger honorarer til styremedlemmer i 

UNI Storebrand -se LØNN (1992-93) Ill, 2. 
- i Landbrukssamvirket- se LØNN (1991-92) Ill, 

12. 
- i lokalforvaltningen- se LØNN (1992-93) Ill, l. 
- i Norges Eksportråd, offentliggjøring- se LØNN 

(1991-92) Ill, 16. 
- i Oslo kommune, heving av- se LØNN (1990-91) 

Ill, 3 
- i staten, administrativ fastsettelse av enkelte- se 

LØNN (1990-91) Il, l. 
- i staten, forslag om offentliggjøring - se STA

TENS PERSONALPOLITIKK (1991-92) Il, 9. 
- i staten, hemmeligholdelse av - se LØNN (1991-

92) Ill, 6. 
- i sta ten, omplassering av embets- og tjeneste

menn som lønnes etter kontrakt .- se :STATENS 
PERSONALPOLITIKK (1991-92) IV, 2. 

- i statsstøttete banker- se LØNN (1992-93) Ill, 3. 
- lønnsøkning for sentralbanksjefen - se LØNN 

(1991-92) ur, 15. 
- og frynsegoder hos Hydros toppsjefer - se 

LØNN (1992-93) Ill, 4. 
- pensjonordning for Statoils direktør- se LØNN 

(1991-92) ur, 9 og 10. 
- Regjeringens framtidige samarbeid med NHO

se LØNN (1991-92) Ill, 8. 
- til direktører i OL-selskap - se LØNN (1991-92) 

Ill, 14. 
Lederopplæringsrådet, overføring av stipendpro

gram- se UTDANNING (1991-92) Il, 2. 
Legedekning bedre geografisk fordeling ved endr. 

i trygdefinansieringssystemet - se HELSEVE
SEN (1990-91) III, 32 

- i distrikts-Norge - se HELSEPERSONELL 
(1991-92) Ill, 2. 

- i Troms og Nordland- se HELSEVESEN (1990-
91) Ill, 18 

- lov om forsøk med listepasientsystem i kommu
nehelsetjenesten - se HELSEVESEN (1990-91) 
IV, 2 

- ved kvinneklinikken, Haukeland sykehus - se 
HELSEPERSONELL (1990-91) III, 7. 

Legeerklæringer, tiltak mot regelstridig praksis i 
attførings- og uførepensjonssaker - se TRYG
DER (1992-93) IV, 7. 

Legehjelp, budsjett- se HELSEVESEN (1989-90) I, 
l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Legeloven, endr. i- se SOSIALVESEN (1991-92) IV, 
l. 

- endr. som følge av EØS-avtalen - se HELSE
PERSONELL {1992-93) IV, l. 

Legemiddelkontrollen, budsjett - se HELSEVE
SEN (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

- engasjement av representant for et legemiddel
firma- se HELSEVESEN (1991-92) III, 14. 

Legemidler, avgiftsfritak for nødvendige sol- og 
fuktighetskremer- se HELSEVESEN (1991-92) 
III, 32. 

- bamedødsfall etter bruk av Diprivan - se HEL
SEVESEN (1991-92) III, 22. 

- bruk av uregistrerte - se HELSEVESEN (1990-
91) Ill, 21 

- forbud mot Roaccutan på grunn av bivirkninger 
-se HELSEVESEN (1991-92) Ill, 33. 

- forskrivning av midler til stoffmisbrukere - se 
HELSEVESEN (1992-93) Ill, 8. 

- godtgjørelse for utgifter til kolesterolsenkende
se HELSEVESEN (1991-92) Ill, 31. 

- legemiddelindustriens markedsføring av - se 
HELSEVESEN (1990-91) Ill, 25 

- legers foreskrivningspraksis - se HELSEVE
SEN (1990-91) Ill, 24 

- Miacalcic mot osteoporose på blå resept - se 
HELSEVESEN (1992-93) Ill, l. 

- mot kolesterol, forhåndsgodkjening av trygde
kontoret- se HELSEVESEN (1991-92) Ill, 7. 

- Norsk Medisinaldepots enerett på omsetning 
ved en EØS-avtale- se EFTA/EF (1990-91) III, 12 

- Norsk Medisinaldepots monopolstilling - se 
HELSEVESEN (1990-91) Ill, 12. 

- ny lov som følge av EØS-avtalen - se HELSEVE
SEN (1992-93) IV, l. 

- omdanning av Norsk Medisinaldepot - se HEL
SEVESEN (1992-93) Il, 2. 

- poliklinikkenes utgifter til blåresept- - se HEL
SEVESEN (1992-93) Ill, 17. 

- sykehusenes adgang til anbud på - se HELSE
VESEN (1991-92) Ill, 16. 

Leger, avtale om driftstilskudd og takster- se HEL
SEPERSONELL (1989-90) Il, 2; (1990-91) Il, l; 
(1991-92) Il, l; (1992-93) Il, 3. 

- begrensning i trygderefusjoner - se HELSEVE
SEN (1992-93) I, l. 

- ettergivelse av studielån i utvalgte kommuner
se HELSEPERSONELL (1991-92) IV, l. 

- forslag om stillingsstopp (ikke bifalt) - se HEL
SEPERSONELL (1992-93) Il, 4. 

- geografisk skjevfordeling gjennom trygderefu
sjonsordningen - se HELSEPERSONELL 
(1991-92) III, 5. 

- i Nord-Norge sender åpent brev om sosialmedi
sinske følger av fiskerikrisen - se SOSIALVE
SEN (1989-90) Il, 3 

- indisk anestesilege ved Rjukan sykehus - se 
HELSEPERSONELL (1989-90) III, 5 

- Lægeforeningens rolle ved tilsettinger i sykehus 
-se HELSEPERSONELL (1990-91) III, lO 

- med kommunal avtale, privatpraktisering blant 
-se HELSEPERSONELL {1990-91) Ill, 9 

- påstand om smøring fra legemiddelindustrien-
se HELSEPERSONELL (1990-91) III, 8 

- regelverket for konsultasjoner - se HELSEPER
SONELL (1990-91) Ill, 3 

- rusmiddelbruk ved Haukeland sykehus - se 
HELSEPERSONELL (1990-91) Ill, l. 

- skattefri ettergivelse av studielån i utvalgte 
kommuner- se SKATTER (1992-93) IV, 2. 

- trygderefusjon ved privat praksis uten avtale- se 
TRYGDER (1989-90) IV, l. 

- utdanning av spesialister i revmatologi- se HEL
SEPERSONELL (1991-92) III, 9. 

- uten avtale, bortfall av refusjon - se TRYGDER 
(1992-93) IV, 3. 

Legespesialister, bedring av dekningen i distrikta 
-se HELSEPERSONELL (1989-90) III, 6. 

Legetjenester, vurdering av finansieringsordnin
ger- se HELSEVESEN (1991-92) I, l. 

Legevaktordning i Grimstad knyttet til Falken - se 
HELSEVESEN (1992-93) Ill, 10. 

Leiefirmaer, bruk av danske rørleggere i Teledi
rektoratet- se ARBEIDSVILKÅR (1990-91) Ill, 
2 

- krav om skattetrekk og arbeidsgiveravgift for 
Sola Sveiseindustri A/Sved bruk av- se SKAT
TER (1990-91) Ill, 7. 

Leiegårdsloven, endr. i - se BOLIGBYGGING 
(1991-92) IV, l. 

Leikanger kommune i Sogn og Fjordane, regule
ring av kommunegrenser - se KOMMUNER 
(1990-91) Il, 12. 
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Leirskolelærere, tilskott til lønn- se GRUNNSKO
LE (1989-90) l, l; (1990-91) l, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

Leirskoler, ressursfordeling til opphold - se 
GRUNNSKOLE (1990-91) III, 5 

- retningslinjer for- se GRUNNSKOLE (1990-91) 
Ill, 10. 

- tilskudd til- se GRUNNSKOLE (1989-90) Ill, 14. 
Leirskolevirksomhet, bedring av forholdene for -

se GRUNNSKOLE (1989-90) Ill, 10. 
Leirvik - Lavik, opptak av fylkesveg som riksveg -

se VEGVESEN (1989-90) Ill, 21. 
Leka kommune, konsesjon for konkursrammet 

oppdrettsanlegg- se HAVBRUK (1991-92) Ill, l. 
Lekdommerutvalg, endr. i funksjonstiden og fag

kyndig utvalg for økokrimsaker- se DOMSTO
LER (1991-92) IV, l. 

Leningrad, statsgaranti til Skandinavisk Allianse 
for prosjekt- se UTENRIKSHANDEL (1990-91) 
Ill, 8. 

LENKA-prosjektet, beredskapsplan for oppdrett
snæringen - se NATURVERN (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l. 

Lensmannsetaten, adgang til å motta gaver - se 
POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1990-91) Il, 
3 

- Aksjon kjørestopp - se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1992-93) Ill, 37. 

- budsjett - se POLITI OG PÅTALEMYNDIG
HET (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- budsjett 1993 og administrativ samordn_ing un
der politimesteren - se POLITI OG PATALE
MYNDIGHET (1992-93) I, l. 

- budsjettreduksjoner- se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1992-93) Ill, 19. 

- endr. budsjett- se POLITI OG PÅTALEMYN
DIGHET (1991-92) Il, 2; (1992-93) Il, 3. 

- endrin.,ger i etatens trafikkstillinger- se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1991-92) III, 5. 

- i Nordland, utilstrekkelig budsjett -se POLITI 
OG PÅTALEMYNDIGHET (1992-93) Ill, 3. 

- kostnader ved overføring av bidragsinnkreving 
til trygdekontorene- se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1991 -92) Ill, 17. 

- ma~kapsmangel i turistsesongen - se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1992-93) Ill, l. 

- mannskapsmangel under ferieavvikling. 
- muligheter for å motta gaver - se POLITI OG 

PÅTALEMYNDIGHET (1989-90) Ill, l 
- nyanskaffelser- se POLITI OG PÅTALEMYN

DIGHET (1991-92) Il, l. 
nynorsk edb-versjon- se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1990-91) Ill, 26 

- overføring av bi9ragssaker til trygdeetaten -se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1990-91) 
Ill, 15. 

- pengemangel i- se POLITI OG PÅTALEMYN
DIGHET (1989-90) Ill, 19. 

- tilsetting.av lensmann i Vestre Slidre- se POLI
TI OG PATALEMYNDIGHET (1992-93) Ill, 38. 

- tjenestebil til Halden- se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1992-93) Ill, 34. 

- utvalgsut.redning og kriminalmelding- se POLI
TI OG PATALEMYNDIGHET (1991-92) Il, 3. 

- vaktsamarbeid mellom tre kontorer- se POLITI 
OG PÅTALEMYNDIGHET (1992-93) Ill, 21. 

Lensmannskontorene, konstitusjonelle an tegnel
ser 1989 til bidragsinnkrevingen- se RIKSRE
VISJONEN (1990-91) 11, 10. 

Lensmannsprosjektet, konstitusjonelle antegnel
ser 1990 til regnskapsførselen - se RIKSREVI
SJONEN (1991-92) Il, 4. 

Lensmannsstillinger, Moland kommune etter 
kommunesammenslåing- se POLITI OG P ÅTA
LEMYNDIGHET (1990-91) Ill, 19. 

Lensmen.n, tilsettingsreglement for - se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1991-92) Ill, 20. 

Lenth, Borger A., lønnsavtale med Kreditkassen
se BANKER (1992-93) Ill, 4. 

- utvalgsleder - se STATSBEDRIFrER (1991-92) 
Il, 2. 

Lenvik kommune, resolusjon fra Tromskomiteen 
for jernbane- se JERNBANER (1990-91) Il, l 

- Troms, dekning av for mye utbetalt lønn - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) Il, 14 

- uttalelser om videreføring av Nord-Norgebanen 
-se KOMMUNER (1990-91) Il, 39. 

Leplanting, bev. - se JORDBRUK (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Lerum Gruppen, støtte fra Distriktenes Utbyg
gingsfond- se DISTRIKTSUTBYGGING (1991-
92) Ill, 13. 

Lerwick Shetland, nedleggelse av velferdsstasjon
se FISKERIER (1990-91) I, l. 

Leseferdighet, norske skolebarns - se GRUNN
SKOLE (1992-93) III, 7. 

Lesja, vinterjakt på jerv -se NATURVERN (1991-
92) Ill, 6. 

Leteboring, oppheving av bæring i utvinningstilla
telser tildelt før 1987 - se OWEUTVINNING 
(1989-90) I, 2. 

Levanger, konsesjon for garden Daling Vestre- se 
LANDBRUK (1990-91) Ill, 18. 

- sta tsovertakelse av ingeniørutdanning - se HØG
SKOLER (1989-90) I, l. 

Leve Videre, organisasjon for selvmordsforebyg
gende arbeid -se HELSEVESEN (1991 -92) III, 
37. 

Levekårsproblemer i storbyene, henstilling om 
melding om- se STATSBUDSJETTET (1992-93) 
Il, 8. 

Levekårsutviklingen, interpellasjonsdebatt om -
se STATSFORVALTNING (1991-92) Il, 3. 

Leveraas, Ivar, bedret pensjonsansiennitet - se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1992-93) 11, 
4. 

Levy-utvalget, oppfølging av innstilling - se HØG
SKOLER (1990-91) I, l. 

Li-Vilt A/S, importkvote for viltkjøtt - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1989-90) III, 7. 

Libanon, FN-styrken i- se FN-STYRKER (1989-90) 
I, 2; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- utspill gjennom FN som kan gi tilbaketrekking 
av syriske tropper- se FN (1989-90) Ill, 4. 

Lid, Olav, utvalgsleder- se RETTSVESEN (1991-
92) IV, 5. 

Lierne, Nord-Trøndelag, fritak for boplikt - se 
LANDBRUK (1989-90) Ill, 2. 

Liertoppen næringspark, retningslinjer for stopp 
av utbygging- se BYGNINGSVESEN (1990-91) 
III, 2. 

Liertunnelen, tilleggstakst på togstrekning - se 
JERNBANER (1991-92) I, l og Ill, l; (1992-93) I, 
l. 

Ligningskontor, avkreving av restskatt av pensjo
nist med frikort - se SKATTEADMINISTRA
SJON (1990-91) Ill, l 

- budsjett - se SKATTEADMINISTRASJON 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- fastsettelse av pensjonsgivende inntekt i næring 
- se STATSBUDSJETTET (1991-92) I, 39. 

- konstitusjonelle antegnelser 1988 til bruk av for-
sinkingsavgift ved likninga for 1986 - se RIKS
REVISJONEN (1989-90) Il, 6. 

- konstitusjonelle antegnelser 1990 til fastsetting 
av pensjonsgivende inntekt i næring- se RIKS
REVISJONEN (1991-92) Il, 4. 

- konstitusjonelle antegnelser 1991 til behandling 
av krav om endret forskuddstrekk - se RIKSRE
VISJONEN (1992-93) Il, 2. 



- 895- Stikkordregister 

- omstilling i skatteetaten - se SKATTEADMINI
STRASJON (1990-91} Il, 4 

- praksis for utsettelse av selvangivelser - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1992-93) Ill, l. 

- sikring av lik skattebehandling ved- se SKAT
TEADMINISTRASJON (1990-91) Ill, 3. 

- tilleggsbev. 1989 - se SKATTEADMINISTRA
SJON (1989-90) Il, l. 

- trekkrutiner for etterbetalte renter av enkepens
joner- se SKATTEADMINISTRASJON (1992-
93) Ill, 2. 

- Trondheim, skatteaksjon- se SKATTEADMINI
STRASJON (1991-92) III, 5. 

Ligningskontorene/folkeregistrene, budsjett 1990 
-se SKATTEADMINISTRASJON (1989-90) I, l. 

Ligningsloven, endr. i (skattereformen)- se SKAT
TER (1990-91) IV, 6. 

- end.r. i- se SKATTEADMINISTRASJON (1989-
90) IV, l; (1990-91) IV, l OG 2; (1991-92) IV, 2 og 3; 
(1992-93) IV, l og IV, 2; SKATTER (1991-92) IV, 3 
og 8; (1992-93) IV, 2 og IV, 4 og V ASSDRAGSRE
GULERING (1991-92) IV, 2. 

- endr. i regler om feilaktig fastsettelse av pensjon 
-se SKATTER(l990-91) IV, 5 

- forslag om endr. - se SOSIALVESEN (1991-92) 
Il, l. 

- gebyr ved for sent innleverte ligningsoppgaver
se SKATTEADMINISTRASJON (1991-92) HI, 9. 

- lovhjemmel for innføring av forenklet selvangi
velse- se SKATTEADMINISTRASJON (1989-
90) IV, 2 

- oppretting av lovtekst- se SKATTER (1989-90) 
IV, 5. 

LIKESTILLING .. . ..... . .... .. .... ... . 353 

Likestilling og kvinnespørsmål - se INTERNA
SJONALT SAMARBEID (1989-90) Il, 6. 

Likestillingsarbeid, positiv særbehandling for for
skerrekruttering - se HØGRE UTDANNING 
(1992-93) I, l. 

Likestillingsloven, endr. i - se RETTSVESEN 
(1989-90) IV, 6. 

Likestillingsombudet, budsjett - se LIKESTIL
LING (1989-90) I, l; {1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

Likestillingsrådet, budsjett - se LIKESTILLING 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) l , l. 

- organisering- se LIKESTILLING (1992-93) Il, l. 
Likestillingssekretariatet, plan 1991 - se UTDAN

NING (1990-91) I, l. 
Likviditetslån for fiskefartøy - se FISKERIER 

(1989-90} III, 31. 
- til banklinefartøy, endring i forskrifter - se FIS

KERIER (1990-91) HI, 9. 
Likviditetstilskudd fra Statens Fiskarbank - se 

FISKERIER (1990-91) III, 7 
- til fiskeflåten, skattlegging av - se FISKERIER 

(1989-90) III, 32. 
- til fiskere, beskatning av- se FISKERIER (1990-

9l)III, l. 
Lille-Frigg, væsketransport - se OLJEOMSET

NING (1991-92) Il, 3 og I, 2. 
Lillegården skole, bev. til kompetansesenter 1993 -

se SPESIALSKOLER (1992-93) I, l. 
Lillehammer, ekstrabelastninger for sykehusene 

under vinterolympiaden- se SYKEHUS (1992-
93) Ill, 12. 

- framtida for postterminalen- se POST (1992-93) 
Ill, 5. 

Lillehammer kommune, bevaring av industriar
beidsplasser- se INDUSTRI (1990-91) Ill, 3 

- etterbruksfond for - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1990-91) U, l 

- innfrielse av lån til investeringer i OL-kommu
nene - se STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31 

- radio- og fjemsynssenter- se HØGRE UTDAN
NING (1990-91) I, l 

- tunnelløsning for Mesnadalsarrnen - se VEGVE
SEN (1990-91} Ul, 15. 

Lillehammer-drapet, utlevering til Norge av den 
israelske etterretningsagenten- se UTENRIKS
SAKER (1989-90) Ill, 29. 

Lillehammer-OL 1994,- se OL, Lillehammer 1994. 
Lilleholt-utvalget, innstilling om ombyggingen av 

Oslo rådhus - se KOMMUNER (1990-91) Ill, 36. 
Lillesand kommunestyre sender uttalelse om boi

kott av tropisk tømmer- se KOMMUNER (1990-
91) li, 9. 

Lillesand kommune, konsesjon for overdraging av 
eiendom til fritidsformål - se LANDBRUK 
(1992-93) III, 3. 

Lillestrøm, flytting av Norfolier fra Notodden- se 
INDUSTRI (1991-92) III, 7. 

Linda-saken, løslatelse av mulig voldtektsforbry
ter - se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 
(1992-93) Ill, 27 . 

Lindøy skole, bev. til kompetansesenter 1993 - se 
SPESIALSKOLER (1992-93) I, l. 

Lingvang/Tengesdalsvassdraget - se VANN
KRAFT (1992-93) Il, 2. 

Linjegods A/S, Bilspeditionen ABs planer om 
overtakelse- se JERNBANER (1991-92) III, 2. 

- salg av NSBs aksjepost - se JERNBANER (1991-
92) Il, 7. 

- Statsbanenes eierinteresse - se JERNBANER 
(1990-91) I, l. 

- virksomheten 1988- se JERNBANER (1989-90) 
I, 2. 

Linjekonferanseloven, endr. i- se PRISER (1992-
93) IV, 3. 

Linjekonferanser, endr. i lov - se SJØFART (1992-
93) IV, l. 

Linjetaxiflyging, endring i passasjeravgift - se 
LUFTFART (1991-92) Ill, 7. 

Lislebygg A/S, Østfold, nedleggelse på grunn av 
bankenes problemer - se INDUSTRI (1990-91) 
Ill, 26. 

Lista flystasjon, fremtidig utnyttelse - se FOR
SVAR (1992-93) Ill, 13. 

- opprusting - se FORSVAR (1989-90) l, l. 
Listepasientforsøket, merutgifter 1992 - se HEL

SEVESEN (1992-93) Il, 5. 
Listepasientsystem, lov om forsøk i kommunehel

setjenesten- se HELSEVESEN (1990-91) IV, 2. 
Liszt-akademiet, økonomisk støtte til musikkstu

denter - se STUDIEFINANSIERING (1991-92) 
Ill, l. 

Litauen, avispresse og papir til - se UTENRIKSSA
KER (1990-91) Ill, 21. 

- forslag om bistand til -se UTVIKLINGSHJELP 
(1989-90) II, 4 

- forslag om samarbeidstiltak - se UTENRIKSSA
KER (1989-90) Il, 6 

- godkjenning av frihandelsavtale med - se 
TRAKTATER (1992-93) Il, 25. 

- Norges holdning til situasjonen i - se UTEN
RIKSSAKER (1989-90) Ill, 20 . 

- opprettelse av stedlig norsk ambassade i Vilnius 
-se UTENRIKSSAKER (1991-92) Il, l. 
overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskat
ning- se SKATTEAVTALER (1992-93) II, 2. 

- ratifikasjon av bidragsavtaler - se UTENRIKS
HANDEL (1991-92) Il, 6. 

Livsforsikringsselskaper, kursreguleringsfond -
se STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 32. 

- midlertidig lov om særregler for gevinstbeska t
ning- se SKATTER (1992-93) IV, 6. 

- plassering i aksjer - se FORSIKRING (1989-90) 
Il, l. 
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- skatteregler for aksjegevinst - se SKATTER 
(1992-93) IV, 4. 

Livsforsikringsvirksomhet, rammevilkårene - se 
BANKER (1991-92} I, 3. 

Livskvalitet som mål for samfunnsutviklingen, in
terp. om- se MILJØVERN (1991-92) Il, 8. 

Livssynsundervisning, bedre tilbud om - se 
GRUNNSKOLE (1989-90) Ill, 13 

- i grunnskolen, informasjon om - se GRUNN
SKOLE (1990-91) Ill, 3. 

- tilskudd til- se GRUNNSKOLE (1989-90) Il, 2. 
LKAB, ny transportavtale mellom NSB- se JERN

BANER (1992-93) Il, 3. 
W-medlem i undersøkelseskommisjonen etter 

katastrofen på Scandinavian Star- se SJØFART 
(1989-90) Ill, 7. 

Lobotomi, praksis ved Gaustad sykehus- se HEL
SEVESEN (1990-91) Ill, 28. 

Loddefiske, fordeling av kvoter - se FISKERIER 
(1990-91) Ill, 12 og 18 

- igangsetting i 1991- se FISKERIER (1990-91) Ill, 
3 

- regulering 1991- se FISKERIER (1990-91) I, l. 
Loddeoljetanker i Solnørvika i Skodje komune, 

bygging av- se INDUSTRI (1989-90) III, 13. 
Lofoten, utviklingstiltak for regionene Vesterålen 

og- se DISTRIKTSUTBYGGING (1989-90) Il, 4. 
Lofotfisket, militærøvelser i Vestfjorden utenom

se FISKERIER (1992-93) Ill, 9. 
- mottaksvansker pga. manglende driftskapital i 

fiskeindustrien- se FISKEOMSETNING (1992-
93) Ill, 5. 

- opprusting av merker for redskapsbruk - se FIS
KERIER (1992-93) I, 2. 

Logistikkstøtte til allierte styrker- se NATO (MILI
TÆRTEKNISKE SPM) (1989-90) l, l 

- til NATOs atlanterhavsflåte - se NATO (POLI
TISKE SPM) (1989-90) Ill, 2. 

Logopedtjenester, landsdekkende- se HELSEVE
SEN (1990-91) I, l. 

Lokal næringsutvikling, budsjett 1993 - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1992-93) I, l. 

Lokal planlegging, utvikling av miljøbyer - se 
SYSSELSETTING (1990-91) Il, 11; (1991-92) Il, 
3. 

Lokal-TV, endring i lov om reklame- se KRING
KASTING (1990-91) Ill, 10 

- forbud mot videreformidling av satellittsendin
ger- se KRINGKASTING (1990-91) Ill, 7 

- forslag om reklame i privat - se KRINGKAS
TING (1989-90) Il, l. 

- iverksettelsestidspunkt for forbud mot videre
formidling av satellittsendinger - se KRING
KASTING (1990-91) Ill, 8 

- konsesjonsvilkår - se KRINGKASTING (1991-
92) Il, 2. 

- krav om 50 % lokalredigerte program - se 
KRINGKASTING (1990-91) Ill, 9 

- omformere for kommersielt fjernsyn - se 
KRINGKASTING (1990-91) Ill, 11. 

LOKALFORVALTNING ............... 355 

Lokalisering av Direktoratet for statens skoger til 
Namsos - se DISTRIKTSUTBYGGING (1989-
90) Il, 6 

- av Hålogaland jordskiftedømme til Harstad - se 
JORDBRUK (1991-92) I, l. 

- av Vernepliktsverket- se FORSVAR (1989-90) Il, 
6. 

Lokaliseringsutvalget, virksomheten 1988 og 1989 
-se DISTRIKTSUTBYGGING (1990-91) Il, 5. 

Lokalområdepoliti, etablering- se POLITI OG P Å
TALEMYNDIGHET (1991-92) I, l. 

- -se Nærpoliti. 

Lokalradio, forhindring av monopoldannelser - se 
KRINGKASTING (1991-92) Ill, 5. 

- i Stavanger, konsesjon for - se KRINGKAS
TING (1991-92) Ill, l. 

- saksbehandling i Statens Teleforvaltning - se 
KRINGKASTING (1991-92) Ill, 3. 

- tildeling av frekvenser - se KRINGKASTING 
(1992-93) Ill, 4. 

- tillatelse til avholdelse av radiobingo - se 
KRINGKASTING (1991-92) Ill, 4. 

Lokaltrafikk, anbudssystem - se SAMFERDSEL 
(1991-92) Il, 3. 

Lokefeltet, utbygging og ilandføring av olje og 
gass- se OLJEUTVINNING (1990-91) Il, 3. 

Lom kommune sender uttalelse om EØS- og 
GATT- forhandlingene- se KOMMUNER (1990-
{11) Il, 28. 

Lomsdalsvassdraget, vern av - se VANNKRAFT 
(1992-93) Il, 2. 

Longyearbyen, kjøp av leid bolig - se STATSEIEN
DOMMER (1991-92) Il, l. 

- nytt sykehus- se SVALBARD (1989-90) I, 3. 
- tilleggsbev. til nytt sykehus - se SVALBARD 

(1990-91) Il, l. 
LOOC, krav til Norsk Vinterutstyr A/Sved leveran

ser til OL- se INDUSTRI (1992-93) Ill, 8. 
Loppa kommune, avfallslagring i nedlagt sildolje

fabrikk i Øksfjord- se FORURENSNING (1989-
90) Ill, 6. 

Loran C-systemet, bev. 1993 til utbygging- se SIK
KERHET TIL SJØS (1992-93) I, l. 

- bortfall av forutsetning for utbygging - se SIK
KERHET TIL SJØS (1991-92) I, l. 

- utbygging a.v- se SIKKERHET TIL SJØS (1989-
90) I, 2; (1990-91) I, l og Il, 3. 

- utbygging og drift - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1991-92) Il, 4. 

LOS-i-nord-prosjektet, stipendiatprogram - se 
VITENSKAP (1992-93) I, 2. 

Lostjenesteloven, brev om ikrafttredelse av - se 
SIKKERHET TIL SJØS (1989-90) Il, l. 

Lostjenesten, budsjett - se SIKKERHET TIL 
SJØS (1989-90) I, 2; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

- demontering av radar på Viksøy losstasjon - se 
SIKKERHET TIL SJØS (1991-92) Ill, 15. 

- endr. budsjett 1992 - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1992-93) Il, 2. 

- forsøksfullmakt vedr. stillingshjemler - se 
STATSFORVALTNING (1989-90) Il, 3. 

- opprettholding av Runde losstasjon - se SIK
KERHETTIL SJØS (1991-92) Ill, 2. 

Losvesenet, nyrekruttering til - se SIKKERHET 
TIL SJØS (1989-90) Ill, 9. 

- trafikksentral for indre Oslofjord på Hvasser - se 
SIKKERHET TIL SJØS (1992-93) Ill, l. 

LOTTERI OG SPILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 

Lotteriavgift, budsjett- se SÆRAVGIITER (1989-
90) I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

Lotterier, bruk av pengepremier i frivillige organi
sasjoners- se STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 
4 

- pengepremier i private - se STATSBUDSJET
TET (1990-91) Il, 14. 

Lotteriloven, forslag om endr. av forskrifter - se 
LOTTERI OG SPILL (1989-90) 11, l. 

Lottomidler til kjøp av kunstverk fra Hilmar Rek
stens kunstsamling- se KUNST (1989-90) Il,~

Lotto, andvendelse av overskudd i Tallspillet - SP. 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 4; (1991-92) I, 
3. 

- forslag om begrensning av toppgevinstene - se 
LOTTERI OG SPILL (1990-91) Il, l 
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- tallspillet, avgift av- se SÆRAVGIFTER (1989-
90) l, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2. 

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler - se 
LØNN (1992-93) IV, 3. 

Lov om avgift på honorarer til utenlandske 
kunstnere, enclr. i - se SÆRAVGIFTER (1990-
91) IV, 2. 

Lov om avsetning til konsolideringsfond for næ
ringsdrivende selskaper og innretninger, opphe
ves- se SKATTER (1990-91) IV, 6 

- for personlig næringsdrivende, oppheves - se 
SKATTER (1990-91) IV, 6. 

Lov om bemyndigelse for kontorbetjenter til å sty
re skiftesamlinger, oppheving av- se RETTSVE
SEN (1989-90) IV, 4. 

Lov om bygging og drift av fjernvarmeanlegg 
oppheves- se ELEKTRISITET (1989-90) IV, 2. 

Lov om forsvarsmessig sikring av kraftforsynin
gen, oppheves - se ELEKTRISITET (1989-90) 
IV, 2. 

Lov om forsvunne personer, endr. i- se RETTSVE
SEN (1989-90) IV, 4. 

Lov om fri bevegelighet for arbeidstakere endr.
se SYSSELSETTING (1992-93) IV, 2. 

- innenfor EØS - se SYSSELSETTING (1992-93) 
IV, l . 

Lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff 
m.v., begjæring om fullbyrdelse av bøter - se 
DOMSTOLER (1990-91) IV, l. 

Lov om godkjenning og drift av innretninger til 
bruk i tivoli og fornøyelsesparker - se BYG
NINGSVESEN (1990-91) IV, l. 

Lov om godtgjørelser til stortingsrepresentanter, 
opphevelse av§ 3om utgifter til kur og pleie ved 
sykdom - se STORTINGSREPRESENTANTER 
(1990-91) IV, l. 

Lov om husdyravl - se HUSDYRBRUK (1992-93) 
IV, l. 

Lov om kontroll med eksport av strategiske varer 
m.m., endr. i- se UTENRIKSHANDEL (1989-90) 
IV, 2. 

Lov om legemidler som følge av EØS-avtalen - se 
HELSEVESEN (1992-93) IV, l. 

Lov om lovvalg i forsikring som følge av EØS-avta
len- se FORSIKRING (1992-93) IV, l. 

Lov om megling i konfliktråd- se RETTSVESEN 
(1990-91) IV, 2. 

Lov om når norsk tenestemakt kan halda brud
vigsel i utlandet m.v., endr. i - se FAMILIE 
(1990-91) IV, 4. 

Lov om offentlig støtte- se EFTA/EF (1992-93) IV, 
8. 

Lov om offentlige anskaffelser - se EFTA/EF 
(1992-93) IV, 10. 

Lov om rasjonering av elektrisk energi oppheves -
se ELEKTRISITET (1989-90) IV, 2. 

Lov om registrert partnerskap, forslag om- se FA
MILIE (1990-91) IV, 3. 

Lov om Statens Banksikringsfond - se BANKER 
(1990-91) IV, l. 

Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten, endr. i 
lov- se HELSEVESEN (1991 -92) IV, 3. 

Lov om statstilskott til avtalefestet pensjon, 
endr. i- se TRYGDER (1990-91) IV, 2. 

Lov om særregler for skattlegging av sparebanker 
m .v. oppheves- se SKATTER (1990-91) IV, 6. 

Lov om tilvirkning og omdestillasjon av sprit 
m.v., endr. i- se SÆRAVGIFrER (1990-91) IV, 2. 

Lov om tilvirkning, innførsel og beskatning av øl, 
endr. i- se SÆRAVGIFTER (1990-91) IV, 2. 

Lov om videregående opplæring, endr. i- se UT
DANNING (1991-92) IV, l. 

Lovdata, beskyttelse mot kreditorbeslag - se 
RETTSVESEN (1992-93) IV, 8. 

Lovendringer i forb . med endr. i rettergangslovgiv
ningen m .m .- se RETTSVESEN (1992-93) IV, 8. 
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- i forbindelse med ny barnevernlov - se BARNE
VERN (1991-92) IV, 2. 

- i forbindelse med ny kommunelov- se KOMMU
NER (1992-93) IV, 2. 

- i forbindelse med ny tvangsfullbyrdelseslov - se 
RETTSVESEN (1991-92) IV, 4; (1992-93) IV, 6. 

Lover, forslag om tidsavgrensede - se RETTSVE
SEN (1990-91) Ill, 3. 

- oversikt over nødvendige endringer som følge 
av EØS-avtale- se RETTSVESEN (1991-92) Ill, 
4. 

Lovisenberg sykehus, forskningsprosjekt med 
nakkeskader - se HELSEVESEN (1992-93) Ill, 
23. 

Lovstrukturutvalget, delutredning I - se RETTS
VESEN (1989-90) IV, 7. 

- prosedyre for lovers midlertidige varighet - se 
RETTSVESEN (1990-91) Ill, 3. 

LO og NHO, avtale om virkemidler for redusert sy
kefravær- se ARBEIDSVILKÅR (1990-91) Ill, 7. 

- habilitetsproblem for arbeiderpartiregjeringen 
ved lønnsoppgjøret- se REGJERINGEN (1990-
91) Ill, 2 

LUF-se Landbrukets utbyggingsfond. 
Luftambulansetjeneste- se HELSEVESEN (1990-

91) l, l; (1991-92) l, l og IV, 2; (1992-93) I, l og IV, 
2. 

- i Førde, utlysing og anbud- se HELSEVESEN 
(1991-92) Ill, 21. 

- operatøransvaret på Dombås - se HELSEVE
SEN (1992-93) Ill, 28. 

- uttalelser fra fylkeskommunene om nye avtaler
se HELSEVESEN (1992-93) Ill, 3. 

LUFTFART .... . .. . ....... . .. . ..... . ... 362 

Luftfartsavgifter - se LUFTFART (1989-90) I, 2; 
(1990-91) I, 2. 

Luftfartsavtalelov, endr. i - se PRISER (1992-93) 
IV,3. 

Luftfartsenter i Bodø, utredning av et nasjonalt -
se FORSVAR (1990-91) I, l. 

Luftfartsloven, forslag om fjerning av diskrimine
ringsbestemmelser- se LUFTFART (1990-91) Il, 
3. 

- klageinstans ved avgjørelser av luftfartøyregis
terføreren- se RETTSVESEN (1989-90) IV, 5. 

Luftfartspakke 3, EFs, revisjon av luftfartsloven
se LUFTFART (1992-93) IV, 3. 

- tilslutning til EFs - se LUn'FART (1992-93) Il, 9. 
Luftfartssenter Bodø, etablering av et nasjonalt 

Luftforsvarsmuseum- se FORSVAR (1991-92) Il, 
6. 

Luftfartsverket, behandling av Værøy flyplass - se 
LUFTFART (1989-90) Ill, 15 

- bestillingsfullmakter 1992 - se LUFTFART 
(1991-92) I, l. 

- budsjett og bestillingsfullmakter 1993 - se 
LUFTFART (1992-93) I, l. 

- deltakelse i annonsekampanje for å fremme pri
vatbilisme- se LUFTFART (1989-90) Ill, 6. 

- endring i passasjeravgift for linjetaxiflyging - se 
LUFTFART (1991-92) Ill, 7. 

- omorganisering- se LUFTFART (1991-92) Il, 5. 
- overføring av midler fra Sivil luftfart - se LUFT-

FART (1992-93) II, 5. 
- sammenblanding av anbud og pengestøtte til 

konferanse- se LUFTFART (1990-91) Ill, 19. 
Luftforsvaret, framtidig luftvernstruktur - se FOR

SVAR (1992-93) Il, 6. 
- konstitusjonelle antegnelser 1989 til helikopte

ranskaffelse - se RIKSREVISJONEN (1990-91) 
Il, 10. 

- omorganisering av stasjon Vardø til radarhode -
- se FORSVAR (1991-92) Il, 4. 

l 
l 

l 

l 

l 
l 

l 

l 
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Luftforsvarets flytaktiske skole, sammenslåing 
med Lufttjenesteinspektoratet - se FORSVAR 
(1990-91) Il, 5. 

Luftforsvarets rekruttskole, flytting fra Garder
moen til Værnes- se FORSVAR (1992-93) Il, 11. 

Luftforsvarsmuseum, Bodø, kostnader ved flyt
ting av fly- se FORSVAR (1992-93) I, l. 

- Bodø, museumsstatus- se FORSVAR (1992-93) 
Ill, 11. - Bodø, støybegrensning ved nyetable
ring- se FORSVAR (1992-93) Ill, 12. 

- etablering i Bodø- se FORSVAR (1991-92) Il, 6. 
- faglig vurdering av flytting til Bodø - se FOR-

SVAR (1992-93) Ill, 2. 
- flytting til Bodø før eierspørsmål er avklart- se 

FORSVAR (1992-93) Ill, l. 
Luftforsvar i hovedstadsområdet, styrking av - se 

FORSVAR (1990-91) Ill, 16. 
Luftkontrollinspektoratet, gjennomføring av 

Stortingets vedtak om flytting til Kongsvinger
se FORSVAR (1991-92) Il, 5 og 8; (1991-92) Ill, 18. 

- sammenslåing med Luftforsvarets kontroll og 
varslingsskole på Kongsvinger - se FORSVAR 
(1990-91) Il, 5. 

Luftkvalitet i byer og tettsteder, undersøkelse av -
se FORURENSNING (1989-90) III, 37. 

Luftmiljø, budsjett 1993 til tiltak - se INTERNA
SJONALT SAMARBEID (1992-93) I, 6. 

- tiltak mot, budsjett 1991- se FORURENSNING 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

Lufttjenesteinspektoratet, sammenslåing med 
Luftforsvarets flytaktiske skole- se FORSVAR 
(1990-91) Il, 5. 

Luftvernbataljoner, omorganisering ved Garder
moen og Sola- se FORSVAR (1991-92) Il, 8. 

Luftverninspektoratet, flytting til Rygge hoved
flystasjon- se FORSVAR (1992-93) Il, 6. 

Luftvernskyteskolen, flytting til Rygge hovedflys
tasjon- se FORSVAR (1992-93) Il, 6. 

Luganokonvensjonen om domsmyndighet, ratifi
kasjon- se TRAKTATER (1992-93) IV, l. 

- tiltredelse av arrestkonvensjonen- se TRAKTA
TER (1992-93) IV, 3. 

Lukkede møter, offentliggjøring - se STORTIN
GET (1991-92) Il, 11. 

- - se STORTINGETS FORRETNINGSORDEN, 
Behandlingsmåten sak 14. 

Lulesamisk senter, Tysfjord, bev. til kulturbygg -
se KULTUR (1990-91) I, 2. 

Lunner kommune, avkjøringsveg på Rv 4 ved Ha
restua- se VEGVESEN (1990-91) Ill, 13. 

Luster kommune sender brev om opplæring i øko
logisk landbruk ved Sogn Jord- og Hagebruks
skole- se LANDBRUK (1989-90) Il, 3. 

Lutvann leir, kjøp av leiet areal -se FORSVARS
MATERIELL (1990-91) Il, 3. 

- kjøp av tilleggsareal- se FORSVARSMATERI
ELL (1992-93) Il, l. 

Lydbåndopptak av samtale og offentlig gjengivelse 
-se PERSONVERN (1990-91) IV, l. 

- av samtale, forslag om forbud mot hemmelig- se 
PERSONVERN (1990-91) Il, l 

Lykkespillgevinster, skattefritak for- se SKATTE
FRADRAG (1989-90) Ill, 2 og (1989-90) IV, 3 og 7. 

Lyngen formannskap sender uttalelse om forlen
gelse av Nord-Norgebanen - se KOMMUNER 
(1990-91) Il, 21. 

Lyngen sorenskriverembete, sammenslåing med 
Tromsø byrett - se DOMSTOLER (1989-90) l, l. 

Lyngenfjorden, åpning av Årøya for almenn ferd
sel- se FORSVAR (1990-91) Ill, 20. 

Lyntog, uttalelse om privat drift av - se JERNBA
NER (1989-90) Ill, 16. 

Lyse Kraft, refusjon av dokumentavgift- se ENER
GI (1991-92) I, 2. 

Lyttekabel, erstatningskrav overfor fiskere som 
ødela- se FORSVAR (1989-90) Ill, 7. 

Lyttekabler, fjerning fra fiskeriområder- se FOR
SVAR (1989-90) Ill, 6. 

Lærdal kommune i Sogn og Fjordane, regulering 
av kommunegrenser- se KOMMUNER (1990-91) 
Il, 12. 

Lærdal-Fodnes-Mannhiller-Kaupanger, bompen
gefinansiering av vegsamband - se VEGVESEN 
(1991-92) Il, 8. 

Lærebedrifter, budsjett- se UTDANNING (1989-
90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1991 -se UTDANNING (1991-92) 
Il, l. 

- heving av lærlingetilskuddet - se UTDANNING 
(1989-90) Il, l. 

Lærebøker, forslag om gjeninnføring av rabattord
ning på kjøp av- se LÆREMIDLER (1990-91) Il, 
l 

- rabattordning for kjøp av -se LÆREMIDLER 
(1989-90) l, l. 

- tilskudd 1991- se LÆREMIDLER (1990-91) I, l. 
Læremiddelsenter, et nasjonalt- se UTDANNING 

(1990-91) Il, 5. 
- opprettelse av Nasjonalt - se UTDANNING 

(1991-92) Il, 2. 

LÆREMIDLER ........... .. ....... .. .. 369 

Læreplan for grunnskole og videregående opplæ
ring- se UTDANNING (1992-93) Ill, 6; GRUNN
SKOLE {1992-93) Il, 2. 

- for skolen, ~tørre grad av nivådifferensiering - se 
VIDEREGAENDE SKOLER (1992-93) Ill, 5. 

Lærerdekning i Finnmark og Nord-'froms, virke
midler for å styrke- se LÆRERE (1990-91) Il, 3; 
(1992-93) Il, 2. 

LÆRERE ........ .... ................... 370 

Lærerhøgskoler, sammenslåing av Oslo og Sagene 
-se HØGSKOLER (1989-90) Ill, 10. 

Lærerutdanningsloven, endr. i - se UTDANNING 
(1991-92) IV, l. 

Lærevansker, tilbud til elever med- se SPESIAL
SKOLER (1990-91) Il, 2. 

Lærlinger, budsjett- se UTDANNING (1989-90) I, 
l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) l, l. 

- endr. budsjett 1991 -se UTDANNING (1991-92) 
Il, l. 

- endr. i fagopplæringsloven - se UTDANNING 
(1992-93) IV, l. 

- heving av lærlingetilskuddene - se UTDAN
NING (1989-90) Il, l. 

- ordninger for ungdom som vil til sjøs - se UT
DANNING (1991-92) Ill, 2. 

- retningslinjer om vilkår for inntak - se UTDAN
NING {1992-93) Ill, 5. 

- unntak fra aldersbestemmelser om alkohol
skjenking- se ALKOHOL (1992-93) Ill, 6. 

Lærlingkontrakter, oppretting og gjennomføring 
av- se UTDANNING (1990-91) Ill, 4 

- oppsøkende virksomhet for å skaffe - se UT
DANNING (1990-91) Ill, 5. 

- planer om økning i- se UTDANNING (1989-90) 
Ill, 9. 

Lærlingordningen, beredskapsmidler til styrking 
av- se SYSSELSETTING (1992-93) I, l. 

Lærlingordninger for barnehager og andre om
sorgssektorer - se UTDANNING (1989-90) Ill, 
11. 

- for sjøaspiranter i handelsflåten - se VOKSEN
OPPLÆRING (1989-90) Ill, 2. 

Lærlingplasser, mangel på - se UTDANNING 
(1989-90) Ill, 3. 

Lærlingskoler, tilskudd 1990- se VIDEREGÅEN
DE SKOLER (1989-90) I, l. 

l 
l 

l 

l 

l 
l 

l 

l 
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Lødrup, Peter, utvalgsleder- se FAMILIE (1990-91) 
IV, 4. 

Løfsnes-saken, innqeretning fra Kontrollutvalget
se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1992-93) 
Il, 6. 

Løkken gruver, forurensning av tungmetaller- se 
FORURENSNING (1990-91) III, 32. 

LØNN .... .. .............. . ........ . .... 373 
Lønning, Inge, utvalgsleder- se FAMILIE (1990-91) 

IV, 5. 
Lønnsgarantiloven, endr. i- se LØNN (1991-92) IV, 

l. 
- midlertidige stillinger til administrasjon av - se 

LØNN (1992-93) I, 2. 
Lønnsgarantiordningen og permitteringsordnin

gen- se SYSSELSETTING (1990-91) I, 2. 
Lønnskrav ved konkurs, budsjett- se LØNN (1989-

90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, 2. 
- endr. budsjett 1992 - se LØNN (1992-93) Il, l. 
- endr. i lovverket- se LØNN (1991-92) IV, l. 
- utredning om omlegging av ordningen - se 

STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31. 
Lønnsnemndbehandling av arbeidstvist mellom 

Norske Sivilingeniørers Forening og NHO -se 
LØNN (1992-93) IV, 2. 

- av arbeidstvist vedr. tømmermålere - se LØNN 
(1992-93) IV, l. 

- av arbeidstvisten i kommunesektoren - se 
LØNN (1991-92) IV, 4. 

- i forbindelse med tariffrevisjonen våren 1992 - se 
LØNN (1991-92) IV, 2. 

Lønnsoppgjør, lavere rente som forutsetning -se 
LØNN (1989-90) III, 7 

- lønnstillegg til politikere og toppledere - se 
LØNN (1989-90) III, 8. 

Lønnsoppgjøret 1992 i offentlig sektor, forslag om 
forlengelse av tariffavtaler- se LØNN (1991-92) 
Il, 2. 

- forslag om bedriftsvise- se LØNN (1991-92) Ill, 
3. 

- habilitetsproblem for Arbeiderpartiregjeringen 
se STATSFORVALTNING (1990-91) Ill, 12. 

Lønnsoppgjørssystemet, forslag om endr.- se AR
BEIDSLIV (1989-90) Il, 2. 

Lønnsplikt under permittering, endr. i lov - se 
LØNN (1989-90) IV, l; (1990-91) IV, l; (1991-92) 
IV, 3. 

- forslag om lovendr.- se LØNN (1990-91) Il, 3 
- lovendr.- se LØNN (1990-91) IV, 2 
- lovendring etter oppsigelser- se LØNN (1991-92) 

Ill, 5. 
- sikring mot misbruk av lov- se LØNN (1990-91) 

Ill, l. 
Lønnsreduksjon for å redde arbeidsplasser - se 

LØNN (1991-92) III, l, 2 og 3. 
Lønnssystem, evaluering av topplederlønningssy

stemet- se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1992-93) I, l. 

- fastsettelse av topplederlønninger i staten - se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1991-92) I, 
l. 

- i staten, innføring av nytt- se LØNN (1990-91) Il, 
2. 

Lønnsutviklingen for næringslivsledere - se 
STATSBUDSJETTET (1989-90) I, 36. 

Lørenskog, miljøproblemer ved prosjektering av 
Rv 159- se VEGVESEN (1989-90) Ill, 25. 

Løsgjengerloven, endr. i - se SOSIALVESEN 
(1991-92) IV, l. 

Løsøreregisteret Brønnøysund, budsjett - se 
RETTSVESEN (1989-90) I, l ; (1990-91) I, l; 
(1991-92) I , l. 

- Brønnøysund, endr. i rettsgebyrloven- se SJØ
FART (1991-92) IV, l. 

Løten herredskommune, kommunesammenslåing 
(ikke bifalt) - se KOMMUNER (1990-91) II, 24. 

Låneinstituttet for skipsbyggeriene, budsjett - se 
VERFTSINDUSTRI (1989-90) I, l; (1990-91) I , l. 

Låneopptak, straffeansvar for uriktige opplysnin
ger- se RETISVESEN IV, 8. 

M72-raketter, eksport til USA - se UTENRIKS
HANDEL (1990-91) Il, 12 og (1990-91) Ill, 3 og 5; 
UTENRIKSSAKER (1990-91) Il, 15. 

- stans i våpensalg fra Raufoss A/S til USA - se 
UTENRIKSHANDEL (1991-92) Ill, 11. 

Maastricht, EF-toppmøtet - se EFTA/EF (1991-92) 
II, 6 . 

Maastricht-traktaten, informasjon til det norske 
folk - se EFTA/EF (1992-93) Ill, 11. 

- og norsk EF-søknad- se EFTA/EF (1992-93) Il, 
11. 

Made In A/S, manglende konsesjonssøknad ved 
kjøp av Hadeland Glassverk - se INDUSTRI 
(1989-90) Ill, l. 

Magerøya, Finnmark, fastlandsforbindelse - se 
VEGVESEN (1992-93) li, 5. 

Magistadutvalget, forslag om månedlige utbetalin
ger av studielån- se STUDIEFINANSIERING 
( 1992-93) I, l. 

Magnesiumfabrikk i Fauske, tilrettelegging av 
rammevilkår for- se INDUSTRI (1989-90) Ill, 10. 

Magnetiske behandlingsstasjoner for fartøyer, 
endret prosjekt - se FORSVARSMATERIELL 
(1991-92) li, 2. 

Magnettomograf til Buskerud sentralsykehus, 
kjøp for innsamlete midler - se SYKEHUS 
(1990-91) Ill, 4. 

Magnussen, Einar, t idl. handelsminister, forslag 
om vurdering av riksrettstiltale mot- se STATS
FORFATNING (1989-90) Il, l. 

Makedonia, norsk anerkjennelse av - se UTEN
RIKSSAKER (1992-93) Ill, 17. 

- tilbakesending av flyktningfamilie - se INN
VANDRERE (1991-92) Ill, 22. 

Makrell, direkte avtale med utenlandsk fartøy om 
landing- se FISKEOMSETNING (1991-92) Ill, 2. 

- problemer for norsk eksport til Japan - se FIS
KEOMSETNING (1991-92) Ill, 10. 

- tiltak for å hindre ulovlig dumping- se FISKE
RIER (1990-91) Ill, 13. 

Malmtransportavtale mellom NSB og LKAB - se 
JERNBANER (1992-93) Il, 3. 

Malvik kommune, stenging av gamle E6 i forbin
delse med bompengeinnkreving - se VEGVE
SEN (1991-92) Ill, 18. 

Mammografiundersøkelser, Telemark som prøve
fylke- se HELSEVESEN (1992-93) III, 27. 

- utsettelse av prøveprosjekter - se HELSEVE
SEN (1992-93) Ill, 20. 

Manganimport fra Sør-Afrika - se UTENRIKS
HANDEL (1989-90) Ill, 4. 

Mannhiller-prosjektet, Sogn og Fjordane, bom
pengefinansiering - se VEGVESEN (1991-92) Il, 
8. 

Mannsrolleutvalget, sluttrapport - se LIKESTIL
LING (1992-93) II, l. 

Manntallsføring i Haram kommune, klage på - se 
VALG (1991-92) Il, l. 

Manufacturers Hanover Norge A/S, representant
skapsvalg- se BANKER (1989-90) Il, l. 

Marco Polo-satellitten, Televerkets satsing på- se 
TELEVERKET (1992-93) Ill, 3. 

Mardalsfossen, gjenåpning av- se VANNKRAFT 
(1989-90) Ill, l. 

Margarinprodukter, oppheving av lov om - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1989-90) IV, 2. 

Mari koven på Askøy, kreftfarleg utslepp frå Waar
dal Kjemiske Fabrikker A/S- se FORURENS
NING (1989-90) Ill, 27. 
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Marinemuseet, bevaring av motortorpedobåt fra 
krigen - se KULTURVERN (1991-92) Ill, 6. 

Maritime høgskoler, budsjett- se HØGSKOLER 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

Maritimt A/A-register, budsjett- se STATSADMI
NISTRASJON (1989-90) I, l; (1990-91) I, l 

- overføring til Rikstrygdeverket- se DEPARTE
MENTER (1990-91) I, 12 . . 

Maritimt Forum, forslag om økt sjømannsfradrag
se SJØFART (1990-91) Il, 2. 

Maritimt investeringsfond, forslag om opprettelse 
av- se BEDRIFTSBESKATNING (1990-91) Il, 3. 

Markedsføringsloven, endr. i- se FORBRUKER-
SAKER (1992-93) IV, 2. 

- endr. i- se HANDEL (1990-91) IV, 2. 
- endr. i- se PRISER (1992-93) IV, 3. 
- forslag om endr. i - se HANDEL (1992-93) Il, l. 
Markedsrådet, innbringelse av prinsipielle saker 

fra Forbrukerombudet - se HANDEL (1990-91) 
IV, 2. 

Marokko, asyl eller oppholdstillatelse på humani
tært grunnlag for flyktning fra - se INNV AN
DRERE (1989-90) Ill, 11. 

Martinsen, Astrid Murberg, minnetale over tidl. 
stortingsrepr., S.tid . 4587-4588 (30.9.91). 

Maskindirektiv, tilpasning til EFs-se ARBEIDS
MILJØ (1992-93) IV, 2. 

Massasjeinstitutter, straffeforfølgelse av politiin
spektør etter aksjon mot - se POLITI OG PÅTA
LEMYNDIGHET (1991-92) Ill, 23 . 

Masseidrett, utnytting av Lillehammer-DL til å 
fremme - se IDRETT (1989-90) III, 11. 

MASSEMEDIA ................... . . ... 379 

Masseoppsigelser, tilpasning til EF -direktiv - se 
ARBEIDSLIV (1992-93) IV, l. 

Masseødeleggelsesvåpen, utvidelse av militær
nektergrunnlaget - se SIVILARBEIDERE 
(1989-90) IV, 3. 

Matavfall, husdyrkonsesjonslovens regler om gjen
vinning- se LANDBRUK (1990-91) Ill, 7. 

Matematikk, fagplan for allmennfaglig studieret
ning- se VIDEREGÅENDE SKOLER (1991-92) 
Ill, 7. 

Matfett, marint, som matvarehjelp til Polen - se 
UTENRIKSHANDEL (1989-90) Ill, 7. 

Mathisen, Kyrre, krav om riksrettstiltale - se RE
GJERINGEN (1992-93) IV, 2. 

Matvarepriser, utredning av differensiert merver
diavgift- se MERVERDIAVGIFT (1989-90) Ill, 3. 

Matvaresubsidier 1993, avvikling av generelle - se 
PRISER (1992-93) I, 2. 

- budsjett- se PRISER (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2; 
(1991-92) I, 2. 

- momskompensasjon- se STATSBUDSJETTET 
(1992-93) I, 32 og IV, 4. 

Matvaretabell, oppdatering av Norsk- se LAND
BRUKSPRODUKTER (1990-91} I, l. 

Maurtua barnehage, Bodø, nedbetaling av lån og 
overdragelse til kommunen - se FORSVAR 
(1991-92) Il, 3. 

Maxi Eiendom A/S, Hamar, avslag på søknad om 
tilbygg- se BYGNINGSVESEN (1991-92) Ill, 11. 

Medbestenunelsesrett, brudd på avtale- og regel
verk i norske bedrifter - se ARBEIDSVILKAR 
(1989-90) Ill, l. 

Meddomsrett, trekking av medlemmer til - se 
DOMSTOLER (1989-90) IV, 3. 

MediaformAl, budsjett- se KUNST (1989-90) I , 2; 
(1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- endr. budsjett 1990- se KUNST (1990-91) Il, 2. 

Mediemeldingen- se MASSEMEDIA (1992-93) Il, 
l. 

Medieombud og medieansvarslov, forslag om å 
vurdere- se KRINGKASTING (1991-92) Il, 2. 

- utredning av behovet - se MASSEMEDIA (1992-
93) Il, l. 

MEDINNOVA- se Medisinsk Innovasjon Rikshos
pitalet. 

Medisiner, budsjett- se HELSEVESEN (1989-90) I, 
l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- innsamling og bruk av returnerte - se HELSE
VESEN (1990-91) III, 24 

- Norsk Medisinaldepots monopolstilling - se 
HELSEVESEN (1990-91) Ill, 12 

- norsk medisinalindustris utvikling av nye - se 
HELSEVESEN (1990-91) Ill, 31 

- poliklinikkenes utgifter til blåresept- -se HEL
SEVESEN (1992-93) Ill, 17. 

- prisfastsettelse på norskproduserte- se HELSE
VESEN (1990-91) Ill, 4 

- rådgiving til eldre om riktig bruk - se HELSE
VESEN (1990-91) Ill, 3. 

- sykehusenes adgang til anbud på - se HELSE
VESEN (1991-92) III, 16. 

Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet, MEDIN
NOVA, avtale med MSD om forskningsmidler -
se SYKEHUS (1992-93) Ill, 8. 

- fastsettelse av innskuddskapital i statsforetaket 
-se SYKEHUS (1992-93) I, 2. 

- konstitusjonell kontroll 1988 - se SYKEHUS 
(1989-90) Il, 2. 

- konstitusjonell kontroll 1989 - se SYKEHUS 
(1990-91) Il, 2. 

- omdanning til et statsforetak - se SYKEHUS 
(1992-93) Il , 2. 

Medisinsk nødmeldetjeneste, utforming av for
skrifter til- se HELSEVESEN (1989-90) Ill, 17. 

Medisinsk utst)r, vurdering av kvaliteten på - se 
HELSEVESEN (1990-91) I, l. 

Medisinsk-Teknisk Forskningssenter, Trond
heim, tilleggsbev. til statens andel i nybygg- se 
HØGRE UTDANNING (1989-90) Il , l. 

Medisinstudium, prekliniske ved Universitetet i 
'Irondheim- se HØGRE UTDANNING (1990-91) 
Il, 2. 

Meierier, Finnmark, nedlegging av - se LAND
BRUK (1989-90) Ill, 3. 

- nedlegging av- se LANDBRUK (1990-91) Ill, 11. 
- Kirkenes, nedlegging av - se LANDBRUKS-

PRODUKTER (1990-91) Ill, l og 7. 
Meieriet Nord, strukturplanen for - se LAND

BRUKSPRODUKTER (1989-90) Ill, 10. 
Meierisektoren, bedring i produktivitetsutviklin

gen- se LANDBRUK (1989-90) Ill, 16. 
Meieriselskapsloven, forslag om endr. i - se 

LANDBRUKSPRODUKTER (1990-91) Il , 4. 
MEIS-programmet (Miljø og energi i skolen) - se 

ENERGI (1991-92) I, l. 
Meklingsinstitusjonene, budsjett - se ARBEIDS

VILKÅR (1989-90) I, 2; (1990-91) I, l; (1991-92) I , 
2; (1992-93) I, 2. 

Meland-utvalget, foreldreinnflytelse i skolen - se 
GRUNNSKOLE (1991-92) Ill, 4. 

- forslag om styrket foreldreinnflytelse - se 
GRUNNSKOLE (1992-93) I, l. 

Meldeplikt til politiet om utlendinger som overnat
ter- se INNVANDRERE (1989-90) Ill, 2. 

Meldingsformidlingstjenester, etablering av - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) Il, 14. 

Melkekvoter, konsekvenser ved innføring av salg
bare- se LANDBRUKSPRODUKTER (1991-92) 
Ill, 3. 

- oppkjøp uten medvirkning av landbruksfaglige 
instanser - se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1991-92) Ill, 6. 
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- økonomiske problemer etter regulering - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1991-92) Ill, 9. 

Melkemoms, forslag om fritak for (trukket tilbake 
av regjeringen Brundtland) - se STATSBUD
SJETTET (1990-91) I , 4. 

Melkepriser, forslag om tiltak for å redusere - se 
PRISER (1990-91) Il, l. 

Melkesubsidier - se PRISER (1991-92) I, 2; (1992-
93) I, 2. 

- momskompensasjon - se STATSBUDSJETTET 
(1992-93) I, 32 og (1992-93) IV, 4. 

- økning 1991- se PRISER (1990-91) I, 2. 
Melk, nedlegging av produksjonen i Nord-Norge

se LANDBRUKSPRODUKTER (1991-92) Ill, 7. 
- reduksjon i produksjonen - se LANDBRUKS

PRODUKTER (1990-91) Ill, 8. 
Mellesmo, Per, minnetale over tidl. stortingsrepr., 

s. tid. 3745 (13.5.93). 
Mellom-Amerika, bistand - se UTVIKLINGS

HJELP (1991-92) I, 2; (1992-93) I, l. 
- FNs håndtering av- se FN (1990-91) Il, 5. 
- situasjonen i -se UTENRIKSSAKER (1989-90) 

Il, 2 
- tilskudd til regionalt samarbeid, budsjett 1990 -

se UTVIKLINGSHJELP (1989-90) I, l 
- utviklingen i- se UTENRIKSSAKER (1989-90) 

Il, 4. 
Mellom-Kirkelig Råd, bev. 1991 - se DEN NOR

SKE KIRKE (1990-91) I, l. 
Mellquist, Pål, utvalgsleder - se VANNKRAFT 

(1992-93) Il, 2. 
Men-erstatning, skattefritak ved - se SKATTER 

(1989-90) IV, 3; (1990-91) IV, 5. 
Menchu, Rigoberta, Guatemala, Nobels fredspris 

1992, ref. S.tid. 341 (16.10.92) og vedlagt proto
kollen. 

Menigheter, bemanningssituasjonen i - se DEN 
NORSKE KIRKE (1989-90) Ill, 4. 

Menighetsfakultetet, adgang til å tildele doktor
grad i teologi- se HØGSKOLER (1989-90) Ill, 11 

- budsjett- se HØGSKOLER (1989-90) l, l; (1990-
91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Menighetssøsterhjemmets sykepleierhøgskole, 
bev. 1992- se PRIVATSKOLER (1991-92) I, l. 

- tilskudd 1993 -se PRIVATSKOLER (1992-93) I, 
l. 

MENNESKERETTIGHETER ..... ... .. 382 
Mercantil Maricas, oljevernaksjon, endr. budsjett 

1990 -se FORURENSNING (1990-91) Il, l. 

MERVERDIAVGIFT . .. .. . . . . . .. . .... .. 385 
Merverdiavgift, henstilling om innføring av gra

dert- se STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 2. 
- konstitusjonelle antegnelser 1990 til kvaliteten 

på arbeidet med innkreving - se RIKSREVI
SJONEN (1991-92) Il, 4. 

Merverdiavgiftskompensasjon, lovfestet - se 
MERVERDIAVGIFT (1992-93) IV, 3. 

- tilskudd til lovfestet - se STATSBUDSJETTET 
(1992-93) Il, 8. 

Merverdiavgiftsloven, endr. i (statsforetak) - se 
STATSBEDRIFTER (1990-91) IV, l. 

Merverdiavgiftssystem, utredning av differensiert 
-se MERVERDIAVGIFT (1992-93) I, l. 

Meråker Næringspark, kjøp av u benyttet hjemfall
skraft- se ELEKTRISITET (1992-93) I, 2. 

Mesnadalsarmen, Lillehammer, tunnelløsning - se 
VEGVESEN (1990-91) Ill, 15. 

Mesnalien kursted, overdragelse til stiftelsen Mon
tebello-senteret - se HELSEINSTITUSJONER 
(1990-91) Il, l. 

Mesnali, avklaring av forhold ved drift av Kreftsen
teret- se SYKEHUS (1989-90) Ill, 18 

- dekning av Statens grunnkapital i stiftelsen- se 
STATSBUDSJETTET (1989-90) Il, 11. 

Metadon, forslag om behandling av narkotikamis
brukere- se NARKOTIKA (1991-92) I, l. 

- forslag om et behandlingsprogram - se NARKO
TIKA (1992-93) Il, 3. 

- forsøksprosjekt for behandling av narkotikamis
brukere- se NARKOTIKA (1992-93) I, l. 

Metangass fra søppelfyllinger, utnyttelse av - se 
FORURENSNING (1989-90) Ill, 26. 

Metanolanlegg etablering på Tjeldbergodden- se 
OLJEOMSETNING (1991-92) Il, l. 

- i Finnmark, gass fra Snøhvitfeltet til- se OLJE
OMSETNING (1989-90) Ill, l 

- i Midt-Norge, ev. - se OLJEUTVINNING (1989-
90) Il, 3. 

- ilandføring av gass til - se OLJEUTVINNING 
(1990-91) Il, l. 

- på Tjeldbergodden, mulig fritak for C02- avgift
se FORURENSNING (1991-92) I, l. 

Metanolfabrikk på Tjeldbergodden, bruk av C02-
fri metanolprosess - se OLJEOMSETNING 
(1992-93) Ill, l. 

Meteorologisk institutt, budsjett - se VITEN
SKAP (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 3; (1991-92) I, 2; 
(1992-93) I, 2. 

Miacalcic mot osteoporose, legemiddel på blå re
sept- se HELSEVESEN (1992-93) Ill, l. 

Midgard, tiltredelse av drivverdighet - se OLJEUT
VINNING (1991-92) Il, 4. 

Midsund kommune sender brev om psykisk utvik
lingshemmede- se KOMMUNER (1989-90) Il, 2. 

Midt-norsk musikkteater, Trondheim, utsettelse 
av prøvedrift- se KUNST (1989-90) I, 2. 

Midtøsten-konflikten - se også Golf-konflikten. 
- -se UTENRIKSSAKER (1989-90) Il, 4; (1990-91) 

Il, 15 og Ill, 22. 
Midtøsten, kontroll av tungtvann til Israel - se 

UTENRIKSSAKER (1989-90) Ill, 2 
- lokalisering av den norske ambassade i Israel -

se UTENRIKSSAKER (1989-90) III, 4 
- norsk kontakt med P LOs representant i Norge -

se UTENRIKSSAKER (1989-90) III, 3 
- norsk samarbeid med Mossad - se UTENRIKS

SAKER (1991-92) Ill, 24. 
- situasjonen i - se UTENRIKSSAKER (1989-90) 

Il, 2. 
- utvisning av palestinere fra Israel - se UTEN

RIKSSAKER (1992-93) III, 10. 
MIK-programmet, Miljøvern i kommunene, evalu

ering av- se MILJØVERN (1990-91) Il, 17 
- Miljøvern i kommunene, videreføring av - se 

MILJØVERN (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

Mikalsen, Geir, utvalgsleder - se RETTSVESEN 
(1992-93) IV, 8. 

Militær straffelov, endr. i- se STRAFFELOVGIV
NING (1990-91) IV, 3. 

- fradømmelse av vemeretten - se FORSVAR 
(1989-90) IV, 3. 

Militære disiplinærmyndighet, budsjett - se 
RETTSVESEN (1989-90) I, l; (1990-91) I , l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Militære misjoner, budsjett- se FORSVAR (1990-
91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Militærnekterloven, endr. i - se DOMS'IOLER 
(1989-90) IV, 3. 

- endr. i- se SIVILARBEIDERE (1989-90) IV, 2 og 
3. 

- endr. i, tilbakekalling - se SIVILARBEIDERE 
(1989-90) IV, l. 
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Militærøvelser i fiskeressursområder - se NATO 
(MILITÆRTEKNISKE SPM) (1992-93) Ill, l og 
2. 

- i Troms, avfall etter- se FORSVAR (1990-91) Ill, 
9. 

Miljøavgifter- se MILJØVERN (1991-92) Il, 4. 
- se SÆRAVGIITER (1989-90) I, 4; (1990-91) I, 4; 

(1991-92) I, 3; (1992-93) I, 3. 
- avgift på klororganiske forbindelser - se SÆ

RAVGIFTER (1989-90) Ill, 11 
- i landbruket - se LANDBRUK (1989-90) I, l; 

(1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 
- i samferdselssektoren - se SÆRAVGIFTER 

(1989-90) III, 6 
- konsekvenser for treforedlingsindustrien - se 

SÆRAVGIFI'ER (1991-92) III, 4. 
- kostnadsnivået for næringslivet - se SÆRAV-

GIFTER (1991-92) Ill, 9. 
- på bensin- se SÆRAVGIFTER (1990-91) Ill, 11 
- på klor- se MILJØVERN (1989-90) Ill, 14. 
- på miljøvennlig spesialbensin for motorsager -

se SÆRAVGIFTER (1991-92) III, 7. 
- på utslipp av C02 på kontinentalsokkelen - se 

SÆRAVGIFTER (1990-91) IV, l. 
- reduksjoner ved salderingen - se STATSBUD

SJETTET (1991-92) I, 36. 
- som miljøpolitisk virkemiddel innen EF - se 

MILJØVERN (1989-90) III, 22 
- som virkemiddel i miljøpolitikken- se MILJØ

VERN (1989-90) Il, 2 
- unntak ved eventuell Snøhvit-utbygging - se 

SÆRAVGIFI'ER (1991-92) Ill, 18. 
- virkemidler i miljøvernpolitikken - se MILJØ

VERN (1992-93) Il, 5. 
- økt avgift på fossile brensler -se SÆRAVGIF

TER (1989-90) Ill, 10. 
Miljøavgiftsutvalget, helhetlige vurderinger av 

miljøavgifter- se MILJØVERN (1991-92) I, l. 
Miljøavtaler, utgangspunkt i kostnadseffektivitet i 

internasjonale - se MILJØVERN (1989-90) III, 
27. 

Miljøbyen Gamle Oslo- se MILJØVERN (1992-93) 
Il, 5. 

Miljøbyer, utvikling av - se SYSSELSETTING 
(1990-91) Il, 11; (1991-92) II, 3. 

Miljøfag, etterutdanning av lærere -se VIDERE
GÅENDE SKOLER {1989-90) I, l. 

- fagplaner og studiekompetanse - se UTDAN
NING (1991-92) Ill, l. 

Miljøheimevernet, tilskudd til prosjektet- se MIL
JØVERN (1990-91} I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, 
l. 

Miljøinvesteringer i landbruket - se LANDBRUK 
(1989-90) I, l 

- i Øst-Europa- se MILJØVERN (1989-90) Il, 3. 
Miljøkonferanse, internasjonal - se FORSVARS

MATERIELL (1991-92) Il, 2. 
Miljøkriminalitet, generalklausul- se STRAFFE

LOVGIVNING (1992-93) IV, 5. 
- tiltak mot- se POLITI OG PÅTALEMYNDIG

HET (1992-93) I, l; RETTSVESEN (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l. 

Miljøkunnskap i skolen- se GRUNNSKOLE (1990-
91) III, 8 . 

Miljølån i Industribanken, konvertering til B- ak
sjekapital • se STATSBUDSJETTET (1989-90) I, 
26. 

Miljømerking, fellesnordisk tiltak for positiv - se 
FORBRUKERSAKER (1991-92) Ill, 6. 

- positiv, bedring av varetilbud - se FORBRU
KERSAKER (1990-91) III, 5 

- positiv, budsjett - se FORBRUKERSAKER 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

Miljøoppklaringsenhet, (MOP), tilbakeføring til 
SFT- se MILJØVERN (1990-91) I, l. 

- oppretting av- se MILJØVERN (1989-90) I, 2. 
Miljøplan Forsvaret- se FORSVAR (1991-92) I, l. 
Miljøpris, forslag om en internasjonal- se MILJØ-

VERN (1991-92) Il, 11 . 
Miljørevisjon, modeller og systemer for - se MIL

JØVERN (1991-92) III, 5. 
Miljørevisorer tilknyttet industri som har utslipp

stillatelse- se MILJØVERN (1990-91) III, 9. 
Miljøsamarbeid, internasjonalt - se INTERNA

SJONALT SAMARBEID {1989-90) Il, 6. 
Miljøstyrker innen Forsvaret- se FORSVAR (1991-

92) III, 16. 
Miljøteknologi håndbok i virkemiddelapparatet -

se VITENSKAP (1990-91) I, l. 
- integrering i NTNFs virksomhet - se VITEN

SKAP (1989-90) III, 5 
- i næringslivet, tilskudd til utvikling 1993 - se 

MILJØVERN (1992-93) I, l. 
- som nasjonalt satsingsområde- se MILJØVERN 

{1989-90) Il, 2 
- til Øst-Europa- se INTERNASJONALT SAM

ARBEID {1992-93) I, 6. 
- til Øst~Europa, Norge som pådriver i arbeidet 

med overføring av - se MILJØVERN (1989-90) 
III, 17 . 

Miljøtiltak i Forsvaret- se FORSVAR (1990-91) I, l 
- i industrien, skjerpede betingelser for - se IN

DUSTRI (1990-91) Il, 7 
- i kommunene- se SYSSELSETTING (1990~91) 

II,ll 
- i kommunene - se SYSSELSETTING (1991-92} 

Il, 3. 
- i landbruket ~ se LANDBRUK (1990-91) I, l; 

(1991-92) I, l; {1992-93) I, l. 
- i landbruket, tilskudd fra Landbrukets utbyg

gingsfond- se LANDBRUK (1989-90) Il, L 
- i samferdselssektoren- se SAMFERDSEL (1990~ 

91) I, l 
- i samferdselssektoren- se SAMFERDSEL (1991-

92) I, l. 
- i samferdselssektoren- se SAMFERDSEL (1992-

93) I, l. 
- i Øst-Europa, bev. - se INTERNASJONALT 

SAMARBEID (1990-91) I, 2; (1991-92) I, l og 3. 

MILJØVERN .. .. .. .... ................. 391 

Miljøvernavdelingen i Akershus fylke, rammebev. 
1991 til frifylkeforsøket - se STATSBUDSJET
TET (1990-91) I, 31. 

Miljøvemavgifter, bruk av- se STATSBUDSJET
TET (1989-90) I, 26. 

Miljøverndepartementet, budsjett 1990 - se DE
PARTEMENTER {1989-90) I, 5; (1990-91) I, 9; 
(1991-92) I, 9; (1992-93) I, 9. 

- endr. budsjett 1990 · se DEPARTEMENTER 
(1990-91) Il, 4 

- endrete tilsagnsfullmakter - se STATSBUD
SJETTET (1990-91) Il, 14 

- flytting av bygnings- og fornminnevernet fra - se 
DEPARTEMENTER (1990-91) Ill, 2. 

- konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTE
MENTER (1989-90) Il, 7; {1991-92) Il, 2; (1992-93) 
Il, 6. 

Miljøvemlån, garantier for lån i Den Norske Indu
stribank A/S - se MILJØVERN (1989-90) I, 2; 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l og Il, 2; (1992-93) I, l 
og Il, l. 

Miljøvernoffiserer, spesialutdanning av- se FOR
SVAR (1989-90) I, l. 

Miljøverntiltak i samferdselssektoren - se SAM
FERDSEL (1989-90) I, 2. 
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- i u-land- se UTVIKLINGSHJELP (1990-91} Il, 
10. 

Mime, tiltredelse av drivverdighet og utbygging- se 
OLJEUTVINNING (1991-92) Il, 4. 

Minde ved Bergen, problemer ved postterminalen
se POST (1991-92) Ill, 6. 

Mineralkonvensjon om virksomhet i Antarktis - se 
POLAROMRADER (1990-91) Ill, l og 2. 

Mineraloljeavgift- se SÆRAVGIFTER (1989-90} I, 
4; (1990-91) I, 4; (1991-92) I, 3. 

- 1992, redusert- se STATSBUDSJETTET (1991-
92) Il, 11. 

- 1993- se SÆRAVGIFTER (1992-93) I, 3. 
- 1993, halvering av C02-avgiften for sildemel- og 

treforedlingsindustrien - se STATSBUDSJET
TET (1992-93) I, 32. 

- fakturering av fartøyer som er fritatt for- se SÆ
RAVGIFTER (1990-91) Ill, 5. 

- fjerning av grunnavgift for gassolje- se SÆRAV
GIFTER (1989-90) Ill, 8. 

- refusjonsordning for sjøgående rutetrafikk - se 
SÆRAVGIFTER (1991-92) III, 15. 

- saldering 1992- se STATSBUDSJETTET (1991-
92) I, 36. 

- vurdering av fritak for sildemelindustrien - se 
FISKEOMSETNING (1991-92) I, 2. 

- vurdering av lettelser for sildemelindustrien- se 
FISKEOMSETNING (1992-93) l, 2. 

Mineralvannmarkedet, konkurransevridende for
retningsmetoder i- se PRISER (1990-91) Ill, l. 

Mineryddingsfartøy, Brødrene Aa sin opphavsrett 
ved bygging av nye- se FORSVARSMATERI
ELL (1989-90) Ill, 2 

- kontraktstildeling for bygging av - se FOR
SVARSMATERIELL (1989-90) Ill, l. 

Minnegaven til Norge 1914, beretning- se STOR
TINGET (1989-90) Il, 10; (1991-92) Il, 4; (1991-92) 
Il, 12; (1992-93) Il, 10. 

- valg av styre- se STORTINGET (1989-90) II, 5. 
Minnemynt, bestemmelse om overkurs - se NOR

GES BANK (1989-90) IV, l. 
Minnesmerke over tidl. stortingspresident Nils 

Langhelle - se STORTINGET (1989-90) Il, 14. 
Minnesund, omlegging av E 6 Bogsrud - Ørbekk -

se VEGVESEN (1989-90) Ill, 15. 
Minnetale over Aarvik, Egil, tidl. stortingsrepr. , 

S .tid. 4614-4615 (25.9.90). 
- Almaas, Per, tidl. stortingsrepr., S.tid. 4587 

(30 .9.91). 
- Andersen, Torgeir, tidl. stortingsrepr. , S .tid. 

2373 (14.2.91) 
- Benum, Olav, tidl. stortingsrepr., S.tid. 4614-

4615 (25.9 .90) 
- Bjørnø, Alf Martin, tidl. stortingsrepr., S.tid. 

4587 (30.9.91). 
- Bruu, Reidar, tidl. stortingsrepr., S. tid. 299 

(7 .11.89) 
- Endresen, Egil, tidl. stortingsrepr. , S .tid. 3682 

(19.5.92). 
- Frette, Hans, tidl. stortingsrepr., S .tid. 51 

(19.10.89) 
- Gjengedal, Ola Johan, tidl. stortingsrepr., S .tid. 

3765 (26.5.92). 
- Haga, Borghild Bondevik, tidligere stortings

repr., S.tid. 3063 (23.4.90) 
- Haugland, Jens, tidl. stortingsrepr., S .tid. 3255 

(8.5 .91) 
- Hegna, Trond, tidl. stortingsrepr., S. tid. 2186 

(28.1.92). 
- Jacobsen, Nils Kristen, tidl. stortingsrepr., 2549 

(2.2.93). 
- Jensen, Harry Magnus, stortingsrepr., S .tid. 2003 

(9.1.91) 
- Johnsen, Håkon, tidl. stortingsrepr., S.tid. 306 

(22 .10.91). 

- Kjøs, Alv, tidl. stortingspresident, S.tid. 3019 
(19.4.90) 

- Koppernæs, Inger, tidl. stortingsrepr., S .tid. 
4614-4615 (25.9.90) 

- Kringlebotn, Berge Helle, tidl. stortingsrepr., 
S .tid. 24 (6.10.92). 

- Langset, Ola, tidl. stortingsrepr., S .tid. 4587 
(30 .9.91). 

- Martinsen, Astrid Murberg, tidl. stortingsrepr., 
S .tid. 4587-4588 (30.9 .91). 

- Mellesmo, Per, tidl. stortingsrepr., S.tid. 3745 
(13 .5.93). 

- Olsen-Hagen, Gunn Vigdis , stortingsrepr., S.tid. 
1949 (4.1.90) 

- Petersen, Erling Helmer, tidl. stortingsrepr., 
S .tid. 24 (6.\0.92). 
Ramberg, Age, tidl. stortingsrepr., S .tid . 4588 
(30 .9.91). 

- Rønning, Kåre, tidl. stortingsrepr., S. tid. 2003 
(9.1.91) 

- Sonerud, Per, tidl. stortingsrepr., S .tid. 3334 
(22.4.93). 

- Stavang, Einar Magnus, tidl. stortingsrepr. , 
S.tid. 3765 (26.5.92). 

- Stranger, Rolf, tidl. stortingsrepr., S .tid. 4614-
4615 (25.9.90) 

- Sæterøy, Anders, tidl. stortingsrepr. , S.tid. 4085 
(14.6.91). 

- Tangvik, Lars, tidl. stortingsrepr., S.tid. 4587 
(30.9.91). 

- Treholt, Thorstein, tidl. stortingsrepr., S .tid. 
3100 (30.3.93). 

- Tusvik, Inga Lovise, tidl. stortingsrepr., S .tid. 
3765 (26 .5.92). 

- Tøsdal, Margit, tidl. lagtingspresident, S.tid. 
2393 (14.1.93). 

- Vattekar, Odd, tidl. stortingsrepr., S.tid. 2702 
(26.2.92). 

- Versto, Aslak, tidl. stortingsrepr., S.tid. 1721 
(30.11.92). 

- Wikborg, Erling, tidl. stortingsrepr., S.tid. 3293 
(10.4 .92). 

Minnetavle over omkomne nordmenn i Natzweiler 
-se UTENRIKSSAKER (1992-93) Ill, 12. 

Minstearv, styrking av gjenlevende ektefelles stil
ling- se RETTSVESEN (1989-90) IV, 4. 

Minstepensjonister i Molde, økning i husleie i 
trygdeboliger - se BOLIGBYGGING (1989-90) 
Ill, 3 

- prisøkning på eldrehybler på Lambertseter i Os
lo- se ELDREOMSORG (1989-90) Ill, 13 

- skatteregler for - se PERSONBESKATNING 
(1989-90) Ill, 2. 

- utredningsgruppe - se FOLKETRYGD (1990-91) 
Il, 12. 

MINURSO, FN-operasjon for overvåking av folke
avstemning i Vest-Sahara, norsk bidrag- se IN
TERNASJONALT SAMARBEID (1991-92) Il, l. 

Misforståelser, oppklaring av- se STORTINGETS 
FORRETNINGSORDEN, Rettelser. 

Misjonshøgskolen, budsjett - se HØGSKOLER 
(1989-90) I, l ; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- Stavanger, tilskudd 1993- se PRIVATSKOLER 
(1992-93) I, l. 

Mistillitsforslag fra Carl I. Hagen framsatt under 
debatt om Norges Banks nye hovedsete - se RE
GJERINGEN (1991-92) II, 2. 

- fra H og FrP i UNI Storebrand-saken - se RE
GJERINGEN (1992-93) Il, 13. 

- framsatt av Kjellbjørg Lunde under finansde
batten- se REGJERINGEN (1989-90) I , l. 

Mistillit til ordførere - se KOMMUNER (1990-91) 
Ill, 2. 
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Mjøsa, tiltakspakke for økologisk balanse i - se 
FORURENSNING (1989-90) III, 19. 

Mjøsundbrua, Ibestad kommunes fastlandsforbin
delse- se VEGVESEN (1989-90) li, 9. 

Mo i Rana - se Rana. 
Mobbing med døden til følge og kriseenhet for bar

na- se GRUNNSKOLE (1992-93) Ill, 3. 
Mobiltelefonnett, konsesjon for privat- se TELE

KOMMUNIKASJONER (1991-92) III, l. 
Mobiltelefontjenester, konkurranse for tilbud av -

se TELEKOMMUNIKASJONER (1989-90) Il, 3. 
Moe, Thorvald, utvalgsleder - se FORURENS

NING (1992-93) li, 4. 
Moelv Personalutvikling A/S, Ringsaker, tilskudd 

til- se DISTRIKTSUTBYGGING (1991-92) U, l. 
Moelven Brug, DU-støtte til - se DISTRIKTSUT

BYGGING (1991-92) Ill, 5. 
Mogreina, utslippstillatelse for Norsk Fett- og Li

mindustri A/S- se FORURENSNING (1990-91) 
III, 31. 

Moksnes, Sigrid, barnefordelingssak- se FAMILIE 
(1992-93) III, 5. 

Moland kommune, lensmannsstilling etter kom
munesammenslåing- se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1990-91) Ill, 19 

- sammenslåing med Arendal bykommune - se 
KOMMUNER (1990-91) li, 24. 

Molde kommune, bruk av midler fra eldrepakka til 
dataanlegg- se KOMMUNER (1989-90) III, 16 

- redusert tilbud til eldre - se ELDREOMSORG 
(1989-90) Ill, 5. 

Molde-Vikebukt, redusert fergetilbud - se FER
GER (1990-91) li, 2. 

Molo i Reinfjord, Ytre Kvænangen- se HAVNE
VESEN (1989-90) III, l. 

Moms, vurdering av gradert - se MERVERDIAV
GIFT (1992-93) I, l. 

Moms på tjenester- se MERVERDIAVGIFT (1989-
90) III, 4. 

Momskompensasjon, gradert merverdiavgift eller 
lovfestet- se MERVERDIAVGIFT (1992-93) I, 2. 

- lovfestet- se MERVERDIAVGIFT (1992-93) IV, 
3. 

- tilskudd til lovfestet- se STATSBUDSJETTET 
(1992-93) Il, 8. 

Momssvindel, tiltak mot- se MERVERDIAVGIFT 
(1992-93) IV, l. 

Momsøkning til 22 pst. - se MERVERDIAVGIFT 
(1992-93) I, 2. 

Mongstadraffineriet, Riksrevisjonens konstitusjo
nelle kontroll -se DEN NORSKE STATS OLJE
SELSKAP AS (1992-93) II, l. 

Mongstadterminalen, konstitusjonelle antegnelser 
1990 til kompensasjon for statens bruk - se 
RIKSREVISJONEN (1991-92) Il, 4. 

Mongstad, ombygging for å imøtekomme nye mil
jøkrav- se OLJE (1989-90) III, 7; (1990-91) III, 3. 

Montebello-senteret, innlemming i Statens Pen
sjonskasse - se STATENS PERSONALPOLI
TIKK (1990-91) Il, 4 

- overdragelse av Mesnalien kursted til stiftelsen -
se HELSEINSTITUSJONER (1990-91) li, l. 

Montreal-avtalen, reforhandlinger av- se INTER · 
NASJONALT SAMARBEID (1989-90) II, 4. 

Montreal-protokoll om vern av ozonlaget - se 
TRAKTATER (1990-91) Il, 9; (1992-93) Il, 20. 

MOP, Miljøoppklaringsenhet, tilbakeføring til SFT 
-se MILJØVERN (1990-91) I, l. 

Morarenteloven, endr. i- se RETTSVESEN (1992-
93) IV, 8. 

Morarenter på for sent innbetalt skatt og forskudd
strekk- se BEDRIFTSBESKATNING (1992-93) 
III, 2. 

- urimelig praktisering av krav om - se BE
DRIFTSBESKATNING (1991-92) Ill, l. 

Morenen kjøpesenter, Østfold, henvisningsskilt 
på E18- se VAREHANDEL (1990-91) Ill, 2. 

Morlandstø - Bildøy i Hordaland, forskottering ved 
omlegging av riksveg- se VEGVESEN (1990-91) 
Il, 5. 

Morsmålsundervisning, bedring av norske skole
barns- se GRUNNSKOLE (1992-93) Ill, 7. 

- for fremmedspråklige elever, omlegging av - se 
INNVANDRERE (1991-92) III, 16. 

- til fremmedspråklige elever- se INNVANDRE
RE (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- utvisning av en filippinsk lærer - se GRUNN
SKOLE (1990-91) III, l. 

Mortifikasjonsloven, endr. i - se DOMSTOLER 
(1989-90) IV, 3. 

Mosambik, ev. støtte til demokratiutvikling - se 
UTVIKLINGSHJELP (1990-91) I, 2. 

- humanitært hjelpearbeid 1992- se UTENRIKS
SAKER (1992-93) Il, l. 

Mosjøen, lokalisering av vegtrafikksentral - se 
VEGTRAFIKK (1992-93) III, l. 

Moss, byggestart for Statens Hus- se STATSEIEN
DOMMER (1990-91) I, l. 

- stasjons- og traseløsning - se JERNBANER 
(1992-93) I, l. 

Moss Glassverk, mottak for gjenvinning av glass -
se FORURENSNING (1990-91) li, 2 og (1990-91} 
III, 14 

- stans i mottak av glassavfall- se FORURENS
NING (1990-91) Ill, 20. 

Moss konunune, urettmessig tilegnelse av sosial
hjelp -se SOSIALVESEN (1992-93) Ill, 4. 

Moss politikammer, styrking av fremmedkontrol
len - se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1992-93) III, 35. 

Moss sosialkontor, uriktig utbetaling til flyktnin
ger- se SOSIALVESEN (1991-92) Ill, 6 og 13. 

Mossad-saken, forslag vedr. justisministerens mu
lige brudd på ansvarlighetsloven - se REGJE
RINGEN (1991-92) IV, l. 

- norsk samarbeid med- se UTENRIKSSAKER 
(1991-92) Ill, 24. 

- Overvåkingspolitiet~ behandling av den såkalte 
- se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1992-
93) Il, l. 

Moss-Ski, dobbeltsporet jernbane - se JERNBA
NER (1990-91) Ill, 5 

Motorbaneanlegg i Rana, finansiering av - se ID
RETT (1989-90) Ill, 6 

- i Rana, tilskuddssatser for riksanlegg - se ID
RETT (1989-90} Ill, 5. 

Motorferdselloven, muligheter for lokale forskrif
ter- se NATURVERN (1989-90) III, 9 og 22 . 

- forslag om endr.- se NATURVERN (1992-93) IV, 
l. 

Motorkjøretøy- og båtavgiftsloven, endr. i- se SÆ
RAVGIFTER (1990-91) IV, 2. 

Motorkjøretøyer i utmark, Fauske kommunestyre 
sender uttalelse om- se NATURVERN (1990-91) 
Il, 3. 

Motorsykkel, fritak for ombyggingsavgift for fun..lt
sjonshemmede - se SÆRAVGIFTER (1989-90) 
Ill, 12. 

Motortorpedobåt fra krigen, bevaring ved Marine
museet - se FORSVARSMATERIELL (1991-92) 
HI, 3. 

Motorvognavgift- se SÆRAVGIFTER (1989-90) I, 
4; (1990-91) I, 4; (1991-92) I, 3; (1992-93) I, 3. 

- 1992 for biler med luftpute (airbag)- se STATS
BUDSJETTET (1991-92) Il, 11. 

- 1993, endr. - se STATSBUDSJETTET (1992-9:3) 
li, 8. 

- endr.- se STATSBUDSJETTET (1989-90) Il, 11; 
(1990-91) Il, 14. 
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- forslag om redusert importavgift · se SÆRAV
GIFTER (1990-91) Il, 5. 

Motorvognbyggesett, vurdering av avgiftsreduk
sjon· se SÆRAVGIFTER (1990-91) I, 4. 

Moxnes, Einar, utvalgsleder . se FISKEOMSET
NING (1992-93) IV, 2; NATURVERN (1991-92) 
IV, 3. 

Moxnes-utvalget om fiskeindustriens organisa
sjon m.m.- se FISKEOMSETNING (1989-90) IV, 
3. 

Moxy-prosjektet, erverv av eierinteresser i - se 
STATSBEDRIFrER (1990-91) Il, 5. 

M'IO (Multilateral Trade Organization), norsk med
lemskap - se ØKONOMISK SAMARBEID 
(1991-92) Ill, 9, 10 og 11. 

- opprettelse av - se ØKONOMISK SAMARBEID 
(1991-92) Il, 2. 

Multi-bi, budsjett 1990- se UTVIKLINGSHJELP 
(1989-90) I, l. 

Multilateral bistand, budsjett - se UTVIKLINGS
HJELP (1989-90) I, l; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; 
(1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1990 · se UTVIKLINGSHJELP 
(1990-91) li, 3. 

- orientering om innbetalingsrutiner- se UTVIK
LINGSHJELP (1991-92) Il, 6. 

Multilateralt samarbeid- se INTERNASJONALT 
SAMARBEID (1989-90) Il, 6. 

Munch, Edvard, statsgaranti for en utstilling med 
arbeider av- se KUNST (1989-90) li, 4; (1991-92) 
li, l og 2. 

- statsgaranti for utstilling i Buenos Aires - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) Il, 14. 

- statsgaranti for utstillinger med arbeider av - se 
KUNST (1992-93) Il, l. 

Munch-museet, Oslo kommunes ansvar for - se 
KUNST (1990-91) III, 10. 

Munin, finansiering av oppsynsfartøy - se FISKE
RIER (1991-92) I, l. 

Murmansk-Kirkenes, åpningstid for vei - se VEG
VESEN (1992-93) III, 10. 

Museer (kulturmeldingen)- se KULTUR (1992-93) 
Il, 2. 

- forvaltning av verneverdige bygninger - se KUL
TURVERN (1990-91) Ill, 7. 

- med landsomfattende ansvar, fylkeskommunal 
tilskuddsordning- se KULTURVERN (1991-92) 
Ill, 5. 

Museet for samtidskunst, konstitusjonelle anteg
nelser 1989 til regnskapsavleggelsen - se RIKS
REVISJONEN (1990-91) Il, 10 

- statsgaranti ved utstillingsarrangement - se 
KUNST (1989-90) l, 2; (1990-91) I, 2. 

- statsgaranti ved utstillingsarrangement og bev. 
til innkjøp og investeringer- se KUNST (1991-
92) l, 2. 

Museumsformål, budsjett - se KULTURVERN 
(1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-
93) I, 2. 

Museum for nynorsk språk og kultur, bidrag til for
prosjekt- se KULTUR (1991-92) I, 2. 

- for nynorsk språk og kultur, vurdering av - se 
KULTUR (1990-91) I, 2. 

Musikk Instrument Reparasjons Akademiet (MI
RA), utstyrsstøtte - se PRIVATSKOLER (1992-
93) Ill, l. 

Musikkformål, (kulturmeldingen) - se KULTUR 
(1992-93) II, 2. 

- budsjett- se KUNST (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2; 
(1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

Musikkhøgskolen, budsjett 1990 - se HØGSKO
LER (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

Musikkonservatorier, budsjett- se HØGSKOLER 
(1989-90) I, l; (1990-91) l, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

Musikkskoler- se GRUNNSKOLE (1992-93) Il, 2. 
- endr. bev. 1992- se GRUNNSKOLE (1992-93) Il, 

l. 
- kommunale, saldering 1991 - se STATSBUD

SJE'ITET {1990-91) I, 31 
- tilskudd - se GRUNNSKOLE (1990-91) I, l; 

(1991-92) l, l. 
- tilskudd 1993 og FOU-arbeid- se GRUNNSKO

LE (1992-93) I, l. 
- tilskudd til kommunale 1990- se GRUNNSKO

LE (1989-90) I, l. 
Musikkstudier i Ungarn, økonomisk støtte - se 

STUDIEFINANSIERING (1991-92) Ill, l. 
Musikkteater, Sør-Trøndelag fylkeskommune 

henstiller om statstilskudd til et - se KUNST 
(1990-91) Il, l. 

Musikkverksteder, bev. til lokale - se KUNST 
(1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- for ungdom, bruk av bevilgninger - se KUNST 
(1990-91) III, 13. 

Musikkverkstedskolen i Moss, utstyrsstøtte - se 
PRIVATSKOLER (1992-93) Ul, l. 

Muskel- og skjelettplager, forsøksprogram for re
habilitering - se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1992-93) I, 2. 

MUST, forskningsprogram for utvikling av offsho
reteknologi- se VITENSKAP (1992-93) I, l. 

Myhrvold, Ame, OL-president, involvert i nedleg
ging av konfeksjonsfabrikk- se IDRETT (1989-
90) Ill, 10. 

Myntautomater, avgrensing av telemonopolet - se 
TELEVERKET (1989-90) II, l. 

Myre Havbruk, tillatelse til torskefiske til forsk
nings- og utviklingsarbeid - se HAVBRUK 
(1989-90) Ill, 13. 

Mølledrift i Nord-Norge- se LANDBRUKSPRO
DUKTER (1990-91} l, l; (1991-92) I, l. 

- opprettholdelse av sysselsetting ved Stormøllen 
A/S- se LANDBRUKSPRODUKTER (1991-92) 
Ill, 2. 

Møllergata skole, diskriminering av fremmedsprå
klige ved nedlegging- se GRUNNSKOLE (1990-
91} nr, 9. 

Mønsterloven, endr. som følge av EØS-avtalen- se 
EFTA/EF (1992-93) IV, 12. 

Mønsterplanen, oppfølging av intensjoner - se 
GRUNNSKOLE (1991-92) I,. l. 

Mønsterplantimen, avvikling av - se GRUNNSKO
LE (1990-91) I, l 

- omgjøring til utviklingsarbeid, saldering 1991 -
se STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31. 

- videreføring av- se GRUNNSKOLE (1989-90) I, 
l. 

Møre og Romsdal, ekstraløyving til gjenopning av 
E 69- se VEGVESEN (1989-90) III, 16 

- Frænabu som opptreningsinstitusjon- se HEL
SEINSTITUSJONER (1991-92) III, 2. 

- fylkeskommune, pålegg om å benytte Feiring
klinikken- se HELSEVESEN (1989-90) Ill, 9. 

- målsetting om spredt bosetting på Nordøyene
se DISTRIKTSUTBYGGING (1989-90) Ul, 6 

- nytt fengsel i Gjemnes kommune- se FENGS
LER (1989-90) Ul, 15 

- privatisering av A/S Olivin- se STATSBEDRIF
TER (1989-90) Ill, 10 

- rassikring avE 69- se VEGVESEN (1989-90) Il, 
12 

- redusert fergetilbud Molde-Vikebukt- se FER
GER (1990-91) Il, 2. 

- som prøvefylke for trafikksikkerhetstiltak - se 
VEGTRAFIKK (1989-90) Ill, 5 

- støtte til bygdeturisme i - se REISELIVSN Æ
RING (1989-90) Ill, 2. 

- støtte til upolitisk liste ved fylkestingsvalg - se 
POLITISKE PARTIER (1991-92) Ill, l. 
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- tannlegemangel - se HELSEVESEN (1992-93) 
Ill, 24. 

Møre og Romsdal distriktshøgskole, kirkevergeut
danning- se HØGSKOLER (1991-92) I, l. 

- nybygg- se HØGSKOLER (1989-90) I, l. 
Møre og Romsdal fylkeskommune sender uttalel

se om GATI- forhandlingene - se FYLKER 
(1991-92) Il, 7. 

Mør:e og Romsdal fylkesting sender resolusjon om 
Alesund Radio og redningshelikopter på Vigra -
se FYLKER (1991-92) Il, 8. 

- sender uttalelse av 19.10.89 om krisen i torskefis
keriene, ref. S.tid. 258 (26.10.89) og vedlagt proto
kollen. 

- vedtak om nedlegging av Haug Behandlings
hjem for Cerebral Parese- se HELSEINSTITU
SJONER (1992-93) Ill, 3. 

Mørekysten, oljelekkasje etter skipshavari - se 
FORURENSNING (1991-92) Ill, 5. 

Mørkved, Brynjar, utvalgsleder - se RETTSVE
SEN (1989-90) IV, 7. 

MAl og vekt, endr. i lov som følge av EØS-avtalen
se HANDEL (1992-93) IV, l. 

MAibrukslova, krav til statsetatenes stillingsutlys
ninger- se STATSFORVALTNING (1990-91) III, 
l og 14 

- nynorsk edb-versjon for lensmannsetaten - se 
STATSFORVALTNING (1990-91) Ill, 16 

- nytten i Statens Informasjonstjeneste sitt arbeid 
-se STATSFORVALTNING (1990-91) Ill, 2 

- praksis ved høgere utdanningsinstitusjoner- se 
STATSFORVALTNING (1990-91) Ill, 13 

- refusjon til Noregs Mållag for arbeid med brudd 
på- se STATSFORVALTNING (1990-91) Ill, 11 

- Statskonsults tolking av- se STATSFORVALT
NING (1990-91) Ill, 9. 

Målbruk i offentlig tjeneste- se STATSFORVALT
NING (1992-93) Il, l. 

Målformer i informasjon fra innenriks flyselskap
se SPRÅK (1990-91) Ill, 3. 

MAling av skogsvirke, forslag om oppheving av lov 
·se SKOGBRUK (1992-93) IV, l. 

- opphevelse av lov om- se SKOGBRUK (1992-93) 
IV,2. 

MAlloven, diskriminering av nYJlorsk og samisk 
ved tobakksmerking- se SPRÅK (1992-93) Ill, l. 

- dispensasjon for Norges Eksportråd- se STATS
FORVALTNING (1992-93) Ill, 4. 

- straffesaksregisteret i nynorskversjon . se 
STATSFORVALTNING (1992-93) III, 5. 

Målselv, nedlegging av meieriet på Bakkehaug - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1989-90) Ill, 10. 

Målselv kommune, gjenbevilgning til kjøp av bar
nehageplasser - se FORSVARSMATERIELL 
(1989-90) Il, 3. 

Målselv kultur- og næringspark, samarbeidspro
sjekt om svømmehall/miljøbad- se FORSVARS
MATERIELL (1991-92) Il, 2. 

MAnavassdraget, salg av hjemfalt kraftverk Frøys
tul- ~e ELEKTRISITET {1992-93) Il, 8. 

MAravgtftsfondet, den finansielle utvikling - se 
ELEKTRISITET (1992-93) I, l. 

- tilskudd - se ELEKTRISITET (1989-90) Il, 2; 
(1990-91) Il, 3; {1991-92) I, 2. 

NACC, Det nordatlantiske samarbeidsråd, arbeidet 
i· se NATO (POLITISKE SPM) (1992-93) Il, 3. 

Nakkeslengskader, krav om bilutstyr for å hindre
se VEGTRAFIKK (1991-92) Ill, 7. 

- tiltak for å øke kunnskap om - se HELSEVE
SEN (1992-93) Ill, 23. 

NAL MEB, Norwegian Air Landed MEB, ameri
kansk flybåren brigade- se NATO (MILITÆR
TEKNISKE SPM) (1989-90) I, l. 

Namdal Sykepleierhøgskole, permanent verne
pleierutdanning- se HØGSKOLER (1990-91) Ill, 
4. 

Namdalskommunene, forslag fra Per Aunet - se 
LOKALFORVALTNING (1989-90) Il, 2 
inntektsnivået -se KOMMUNENES ØKONOMI 
(1989-90) Il, 5. 

- kobling mellom arbeidsgiveravgift og skjønns
midler til Nord-Trøndelag - se LOKALFOR
VALTNING (1992-93) I, l. 

Namibia, innkjøp av våpen i Sør-Afrika till<""N-styr
ker- se FN-STYRKER (1989-90) Ill, l 

- midlertidig norsk representasjon - se UTEN
RIKSSAKER (1989-90) Il, l 

- mulighet for opphevelse av boikottloven mot - se 
UTENRIKSHANDEL (1989-90) Ill, 3 

- norsk oppkjøp av fiskeriressurser - se UTVIK
LINGSHJELP (1991-92) Ill, l. 

- opphevelse av boikott - se UI'ENRIKSHAN
DEL (1989-90) IV, l 

- politistyrker, budsjett 1990 - se FN-STYRKER 
(1989-90) I, l 

- situasjonen i -se UTENRIKSSAKER (1989-90) 
Il, 2 

- Sør-Afrikas okkupasjon av havna Walvis Bay -
s.e UTENRIKSSAKER (1989-90) Ill, 5 

- tilskudd til UNTAG (UN Transition Assistance 
Group) - se FN (1989-90) I, l og {1989-90) Il, 1 

- utviklingshjelp til - se UTVIKLINGSHJELP 
(1989-90) Il, 4. 

- utviklingssamarbeid med - se UTVIKLINGS
HJELP (1991-92) Il, 5. 

Namsmannsapparatet, nye stillinger i forbindelse 
med gjeldsordningsloven- se FORBRUKERSA
KER {1991-92) Il, 2. 

Namsos, flytting av Direktoratet for statens skoger 
til- se SKOGBRUK (1990-91) Ill, 2. 

- lokalisering av hovedkontoret for Direktoratet 
for statens skoger- se SKOGBRUK (1989-90) Il 
3 ' 

- offentlig tilskudd til STK Alcatel i - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1989-90) Ill, 15. 

Nansenfondet, valg til styret for - se VITENSKAP 
(1991-92) Il, 6. 

Narkomane, kjøp av avvenningsplasser - se 
FENGSLER (1990-91) I, l. 

- soningsalternativ for straffedømte- se FENGS
LER (1991-92) I, l~ (1992-93) l, 1. 

NARKOTIKA . .. . .. .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . 400 

Narkotikagjeld, sosiallån til dekning av - se SOSI
ALVESEN (1992-93) Ill, l. 

Narkotikakollektiver, kontroll med bruk av kom
munale midler ved privateide- se NARKOTIKA 
(1989-90) Ill, 8. 

NarkotikJlomsetning, bekjempelse av- se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1989-90) I, 1. 

Narkotikasprøyter, innsmugling til Oslo krets
fengsel- se FENGSLER (1990-91) Ill, 5. 

Narvesen A/S, salg av pornoblader med reklame 
for ulovlige videofilmer- se KULTUR (1989-90) 
Ill, 7. 

- Statsbanenes eierinteresse - se JERNBANER 
(1990-91) I, l. 

- virksomheten 1988 -se JERNBANER (1989-90) 
I, 2 

Narvik, bev. 1993 til samlokalisering av ingeniør
sivilingeniør- og sykepleierutdanning- se HØG~ 
RE UTDANNING (1992-93) I, l. 

- drift av Arbeidstilsynets laboratorium - se AR
BEIDSMILJØ (1990-91) III, 4. 

- eget avdelingskontor for Skipskontrollen - se 
SIKKERHET TIL SJØS (1991-92) Ill, 6. 

- ervervelse av Victoria Royal hotell - se FOR
SVARSMATERIELL (1989-90) Il, 3. 

Narvik Fredssenter i Nord, bev. 1993 til prosjekt
se FORSVAR (1992-93) I, l. 
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Narvik sykehus, problemer ved - se SYKEHUS 
(1991-92) Ill, 19. 

Narvikhalvøya, forslag om salg av statseiendom
mer til kommunene - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1990-91) Il, 3. 

NASAMS, lokalisering av luftvernsystem- se FOR
SVAR (1992-93) Il, 6. 

NASAMS-batterier, anskaffelse av - se FOR
SVARSMATERIELL (1991-92) Il, 3. 

Nasjonal helseplan, oppfølging - se HELSEVE
SEN (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

Nasjonalbibliotek, bev. til forberedelse av etable
ring- se BIBLIOTEK OG LITTERATUR (1991-
92) I, 2. 

- etablering av - se BIBLIOTEK OG LITTERA
TUR Ill, 2 

- felles administrativ ledelse og styringsorgan- se 
BIBLIOTEK OG LITTERATUR (1989-90) Ill, 3 

- helhetsløsning for nytt - se BIBLIOTEK OG 
LITTERATUR (1989-90) Ill, l. 

- i Oslo, forslag om - se BIBLIOTEK OG LITTE
HATUR {1991-92) Ill, l. 

- parallellutbygging i Oslo og Rana - se BIBLIO
TEK OG LITTERATUR (1990-91) I, l. 

Nasjonalbibliotekavdeling i Mo i Rana, oppbyg
ging - se BIBLIOTEK OG LITTERATUR (1989-
90) I, 2. 

Nasjonalbiblioteket, Drammensveien, bev. 1993 
til restaurering - se BIBLIOTEK OG LITTERA
TUR {1992-93) I, 2. 

Nasjonalbudsjettet - se STATSBUDSJETTET 
(1989-90) I, 3 og 33; (1990-91) l, 3 og 32; (1991-92) I, 
2 og 37; (1992-93) I, 2 og 31. 

- revidert - se STATSBUDSJETTET {1989-90) I, 
36; (1990-91) I, 34; (1991-92) I, 39; (1992-93) I, 35. 

Nasjonalgalleriet, statsgaranti ved utstillingsar
rangement- se KUNST (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 
2. 

- statsgaranti ved utstillingsarrangement og bev. 
til innkjøp og investeringer - se KUNST (1991-
92) I, 2. 

Nasjonalpark i Sirdal, sikring av landbruksinter
esser- se NATURVERN (1990-91) Ill, 11. 

Nasjonalparker, ny landsplan for - se NATUR
VERN (1992-93) Il, 4. 

- nye- se NATURVERN (1991-92) Il, l. 
Nasjonalregnskapet, fradrag for skader på miljøet 

i brutto nasjonalprodukt- se STATSBUDSJET
TET (1989-90) Ill, l. 

Nasjonalt distriktskvinnesenter, Alta, planleg
gingsprosjekt - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1992-93) I, l. 

Nasjonalt læremiddelsenter, budsjett 1993 - se 
UTDANNING (1992-93) I, l. 

- opprettelse av- se LÆREMIDLER (1990-91) Il, 
l; UTDANNING (1991-92) Il, 2. 

Nationaltheatret, bev. 1990- se KUNST (1989-90) I, 
2. 

- ogTorshovteatret- se KUNST (1992-93) I, 2. 
- statstilskudd 1992- se KUNST (1991-92) Il, 3. 
NATO COMPOSITE FORCE (NCF), forhåndslag

ring i Norge- se NATO (MILITÆRTEKNISKE 
SPM) (1991-92) I, l. 

NATO (MILITÆRTEKNISKE SPØRS-
MÅL) . . .... . ............. . .............. 398 

NATO (POLITISKE SPØRSMÅL) ..... 401 
NATO-samarbeidet, utenriksredegjørelse - se 

UTENRIKSSAKER (1990-91) Il, 9. 
NATOs utrykningsstyrke, etablering av en norsk 

infanteribataljon- se FORSVAR (1992-93) Il, 11. 
Nattklubb, Mo i Rana, politirazzia- se POLITI OG 

PÅTALEMYNDIGHET (1990-91) Ill, 10. 

Natur og Ungdom, aksjon mot riving av Kragerø
banen - se STRAFFELOVGIVNING (1989-90) 
Ill, 2 

- som bremsekloss i miljøkampen, uttalelse om -
se MILJØVERN (1989-90) III, 26. 

Naturalisering av Gabriella Cecilia Nilsdotter 
Dånmark -se INNVANDRERE (1991-92) Il, 6. 

Naturalytelser i arbeidsforhold, beskatning av - se 
PERSONBESKATNING (1992-93) IV, l. 

- trygdeavgift og toppskatt på - se PERSONBE
SKATNING (1989-90) IV, l. 

NaturbrtJ.k, videregående opplæring i - se VIDE
REGAENDE SKOLER (1989-90) I, l; (1990-91) I, 
l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Naturgass, anvendelse i kraftproduksjonen - se 
ELEKTRISITET (1990-91) I, 2 

- bruk innen samferdselssektoren - se SAM
FERDSEL (1991-92) Ill, l. 

- drivstoff for busser under Lillehammer-OL-se 
VEGTRAFIKK (1991-92) Ill, 11. 

- forskning på utnyttelse av - se VITENSKAP 
(1991-92) I, l. 

- forslag om økt bruk i samferdselssektoren - se 
SAMFERDSEL (1990-91) II, l. 

- i samferdselssektoren, bruk av - se SAMFERD
SEL (1992-93) Il, l. 

- til varmeformål, bruk av- se OLJE (1989-90) III, 
5. 

Naturkatastrofer, hjelp ved, budsjett- se UTVIK
LINGSHJELP (1989-90) I, l; (1990-91) I, 2. 

- kraftforsyningsberedskap - se ELEKTRISITET 
(1992-93) IV, 3. 

Naturmedisin, utdanning på høyskolenivå - se 
HØGSKOLER (1992-93) Ill, 4. 

Naturpoliti, ordning i Trøndelag og Nordmøre- se 
NATURVERN (1990-91) Ill, 16. 

Naturreservater, opprettelse av nye- se NATUR
VERN (1992-93) Il, 4. 

Naturressursforvaltning, budsjett 1990 - se NA
TURVERN (1989-90) I, l. 

Naturskadefondet, budsjett - se NATURSKADER 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- dekning av utgifter til skogbranner- se NATUR
SKADER (1992-93) Ill, 4. 

- endr. budsjett- se NATURSKADER (1991-92) Il, 
2; (1992-93) Il, 2; (1992-93) Il, 3. 

NATURVERN .......................... 411 

Naturvernforbundet Hordaland, forskuttering av 
utgifter- se NATURVERN (1989-90) Ill, 11. 

Natzweiler, minnetavle over omkomne nordmenn 
- se UTENRIKSSAKER (1992-93) Ill, 12. 

Nausta- se VANNKRAFT (1992-93) Il, l og 2. 
Naustdal kommune, oppfordring til forbud mot 

import av tropisk tømmer - se MILJØVERN 
(1990-91) Il, 3. 

Naustdal-Svarthumle (Sunnfjordtunnelen), bom
pengefinansiering- se VEGVESEN (1991-92) Il, 
8. 

NAVF- se Norges almenvitenskapelige forsknings
råd. 

Navigasjonsfartøy M/S Sjøveien, sikring av utdan
ningstilbud. ved overføring av driftsansvar - se 
VIDEREGAENDE SKOLER (1992-93) Ill, 8. 

Navigasjonshjelpemidler, bestemmelser om in
stallasjon og bruk - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1989-90) IV, l. 

- elektroniske, budsjett - se SIKKERHET TIL 
SJØS (1989-90) I, 2; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

- tilskudd til utbygging og drift av Loran C - se 
SIKKERHET TIL SJØS (1990-91) Il, 3. 
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Navigasjonsskolefartøy M/S Sjøveien, overføring 
til.Aust-Agder fylkeskommune - se VIDERE
GAENDE SKOLER (1990-91) I, l. 

Nazisme, tiltak mot organisasjoner- se STRAFFE
LOVGIVNING (1992-93) Il, l. 

NBBL, støtte til nærmiljøtiltak 1993 - se BOLIG
BYGGING (1992-93) I, l. 

NCF (NATO Composite Force) i Nord-Norge- se 
NATO (MILITÆRTEKNISKE SPM) (1989-90) I, 
l. 

Nedenes sorenskriverembete, sammenslåing med 
Holt- se RETTSVESEN (1991-92) Ill, 7. 

Nederland, overenskomst til unngåelse av dobbelt
beskatning - se SKATTEAVTALER (1989-90) II, 
6 og 8. 

Nedre Vollgate 20, kjøp av - se STORTINGET 
(1992-93) II, 3. 

NEDRUSTNING .. ............. ... ... . . 417 

Nedstrandfjorden, dumping av lastebøye- se FOR
URENSNING (1991-92) Ill, 23. 

NEFCO Nordisk miljøfinansieringsselskap - se 
NORDISK SAMARBEID (1990-91) Il, 5. 

Negativ saldo, endr. i overgangsregler i forbindelse 
med skattereformen- se SKATTER (1991-92) IV, 
4. 

Nei til EF, tilskudd 1993 til informasjonsarbeid- se 
EFTA/EF (1992-93) I, l. 

Nelaug, Arendalsvassdraget, manøvreringsregle
ment - se VASSDRAGSREGULERING (1991-
92) Il, l. 

NEMKO, Norges Elektriske Materialkontroll, om
danning- se ELEKTRISITET (1990-91) IV, l. 

Nervei i Gamvik, Finnmark, bom sende på inter
natskule- se GRUNNSKOLE (1989-90) III, 12. 

Nes kommune, hotellprosjekt og forholdet til frifyl
keordningen- se KOMMUNER (1990-91) III, 24. 

- saksbehandlingsregler til frifylkeforsøket om 
miljøvemoppgaver- se NATURVERN (1991-92) 
III, 11. 

Nesodden kommune, bruk av statlig forkjøpsrett 
for friluftsområde - se NATURVERN (1991-92) 
Ill, 10. 

Nessa, Ludvig, søknad om fri sakførsel- se RETTS
VESEN (1989-90) Ill, 4. 

Nesøytjern naturreservat, Asker, erstatningsutbe
talingen og forslag om endr. erstatningsregler
se NATURVERN (1991-92) IV, 2. 

Nevrologisk funksjonshemming, Berg gård - se 
HELSEINSTITUSJONER (1990-91) I, l . 

- Berg gård, ny organisasjonsstruktur - se HEL
SEINSTITUSJONER (1991-92) I, l. 

Newsletter, Høyres nyhetsbrev for næringslivet -
se BEDRIFTSBESKATNING (1989-90) Ill, 4. 

NHIF - se Norges Handicapidrettsforbund 
NHO, konsekvenser av avsløringer for Regjerin

gens framtidige samarbeid med - se LØNN 
(1991-92) Ill, 8. 

- utmelding av statsbedrifter- se STATSBEDRIF
TER (1991-92) Ill, 3. 

NHO og LO, avtale om virkemidl~r for redusert sy
kefravær- se ARBEIDSVILKAR (1990-91) Ill, 7. 

Nicaragua, bistand 1990 - se UTVIKLINGSHJELP 
(1989-90) I, l 

- kobling mellom bistandstilsagn og kommersiel
le anbudskonkurranser - se UTVIKLINGS
HJELP (1992-93) Il, 5. 

- norsk støtte etter USAs tilbakeholding av bi
stand- se UTENRIKSSAKER (1992-93) III, 2 . 

- situasjonen i - se UTENRIKSSAKER (1989-90) 
Il, 2 

- utviklingen i- se UTENRIKSSAKER (1989-90) 
Il, 4. 

Nidarkrets i Arendalregionen, kommunesam
menslåinger- se KOMMUNER (1990-91) II, 24. 

Nidaros domkirke, budsjett - se DEN NORSKE 
KIRKE (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, 2. 

- skader på grunn av sur nedbør - se KULTUR
VERN (1990-91) III, 6. 

Nigeria, gjeldsnedskriving for eksportører av tørr
fisk til - se FISKEOMSETNING (1989-90) Ill, 8. 

Nigeria-ordningen, utbetaling ifølge trekkfull
maktgarantier for tørrfisk eksport - se UTEN
RIKSHANDEL (1990-91) I, 2; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

Nikel og Kirkenes, visumfrihet mellom - se UTEN
RIKSSAKER (1989-90) Ill, 25. 

NIKE, utfasing og fremtidig luftvernstruktur - se 
FORSVARSMATERIELL (1991-92) Il, 3. 

NIPRO A/S, bevaring av arbeidsplasser ved vernet 
bedrift- se FUNKSJONSHEMMEDE (1989-90) 
Ill, 8. 

NIS-skip, innskjerping av praksis for utenlandske 
skipsførere - se SJØFART (1991-92) I , l. 

- oppsigelsesvern for norske sjøfolk - se SJØ
FOLK (1989-90) Ill , 2 

- på norsk sokkel, skattlegging av utenlandske 
sjøfolk - se PERSONBESKATNING (1989-90) 
IV, 4. 

Nisser, Arendalsvassdraget, reguleringstillatelse -
se VASSDRAGSREGULERING (1991-92) Il, l. 

Nisservann, kalking av - se FORURENSNING 
(1990-91) Ill, 26; (1991-92) III, 10. 

NIS- se Norsk Internasjonalt Skipsregister. 
Nitrogenoksider, EFTA/EF-forhandlingene og EFs 

krav til utslipp a•;- se EFTA/EF (1989-90) Ill, 8. 
Nitrogenoksyd - se NOx. 
NIVA- se Norsk institutt for vannforskning. 
Njord, tiltak mot skipsforlis - se SIKKERHET TIL 

SJØS (1992-93) Il, l. 
NLVF -se Norges landbruksvitenskapelige forsk

ningsråd. 
NOAH-materiell, tilbakelevering til USA - se 

FORSVARSMATERIELL (1991-92) Il, 3 . 
NOAH-systemet, konvertering av - se FOR

SVARSMATERIELL (1991-92) Il, 3. 
Nobelkomiteen, Den Norske, beretning 1989 og 

1990 - se FREDSARBEID (1991-92) II, l. 
- valg av medlemmer og varamedlemmer - se 

FREDSARBEID (1990-91) Il, 2. 
Nobels fredspris 1989, tildelt Den 14. Dalai Lama, 

ref. S.tid. 49 (12 .10.89) og vedlagt protokollen. 
- 1990, tildelt Mikhail Sergejevich Gorbatsjov, ref. 

S.tid. 197 (16.10.90) og vedlagt protokollen. 
- 1991, tildelt Aung San Suu Kyi, ref. S.tid. 357 

(24 .10.91) og vedlagt protokollen. 
- 1992, tildelt Rigoberta Menchu, ref. S .tid. 341 

(16.10 .92) og vedlagt protokollen. 
Nodest Vei A/S, reguleringsplan for industriområ

det Rekefjord, Sokndal- se INDUSTRI l}991-92) 
III, 12. 

Nominasjonsmøter, dekning av utgifter- se VALG 
(1990-91) Ill, l. 

NORAD Direktoratet for utviklingshjelp, budsjett
se UTVIKLINGSHJELP (1989-90) I, l; (1990-91) 
l , 2; (1991-92) I , 2; (1992-93) I, l. 

- presentasjon av norske tilbud overfor bistands
mottakende land - se UTVIKLINGSHJELP 
(1991-92) Ill, 5. 

- konstitusjonelle antegnelser 1991 til innkjøp
sordning ved bilaterale prosjekter- se RIKSRE
VISJONEN (1992-93) li, 2. 

- kritikk av bistandsprosjekter i Pakistan og Sri 
Lanka - se UTVIKLINGSHJELP (1992-93) III, 8. 

NORAD-anbefalte garantier, gjeldslettetiltak til 
dekning av- se UTVIKLINGSHJELP (1991-92) 
I, 2. 
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NORAD-representasjoner, integrering av ambas
sader og- se UTENRIKSSAKER (1992-93) I, l. 

NORAS -se Norges Råd for Anvendt Samfunns
forskning 

Nora/Tau-saken, Prisrådets kontroll med bedrifts
erverv- se PRISER (1989-90) Il, 2. 

Norcem A/S, garanti for dekning av driftsunder
skudd ved forbrenningsanlegget for spesialav
fall ved Dalen Fabrikker, Brevik - se FOR
URENSNING (1989-90) I, 2; (1990-91) l, l; (1991-
92) I, l; (1992-93) I, l. 

Nordagutu Rehabiliteringssenter, Telemark, 
gruppeplassering - se HELSEINSTITUSJO
NER (1992-93) Ill, 4. 

Nordalg, redningsaksjon etter fiskebåtens forlis -
se REDNINGSTJENESTE (1990-91) Ill, l. 

Nordbom-utvalget, innstilling om omorganisering 
av helseadministrasjonen - se HELSEVESEN 
(1991-92) I, l. 

Nordbø, Eldrid, statsråd, meddeles avskjed - se 
REGJERINGEN (1991-92) li, 3. 

Nordbø, Torjus, utvalgsleder - se LANDBRUK 
(1992-93) Il, 3. 

Norden som atomfri sone, rapporter om - se 
ATOMVÅPEN (1989-90) Ill, l. 

Norden, Robert F., pensjon fra statskassen - se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1992-93) Il, 
4. 

Norden-porto, nytt takstsystem - se POST (1992-
93) I, 2. 

Nordfjordeid Hestesenter, bev. 1992 - se LAND
BRUK (1991-92) I, l. 

Nord-Fosen, konsekvensutredninger i saken om 
skytefelt- se NATURVERN (1990-91) Ill, l. 
Sametingets behandling av sak om skytefelt - se 
FORSVAR (1989-90) Ill, 23 

- sikring av miljøverninteressene ved skytefelt på 
-se NATURVERN (1989-90) lii, 16. 

Nordic Data Post A/S, etablering av et felles-nor
disk posteid selskap- se POST (1991-92) Il, 5. · 

Nordisk Danseteater, Bergen - se KUNST (1989-
90) I, 2. 

Nordisk folkeriksdag, uttalelser fra samling på Ve
ga- se NORDISK SAMARBEID (1990-91) Il, 3. 

Nordisk Forskerutdanningsakademi - se NOR
DISK SAMARBEID (1991-92) Il, 3. 

Nordisk hagekultursenter, erverv av eiendom til
se LANDBRUK (1990-91) Il, 28. 

- midlertidig sekretariatsordning - se LAND
BRUK (1992-93) I, l. 

Nordisk høgskole for husholdsvitenskap, budsjett 
- se HØGSKOLER (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Nordisk Investeringsbank, forhøyelse av grunnka
pital- se NORDISK SAMARBEID (1991-92) Il, 
4. 

- lånerammen for prosjektinvesteringslån i - se 
NORDISK SAMARBEID (1989-90) Ill, 3 

- økning av rammen for prosjektinvesteringslån -
se NORDISK SAMARBEID (1989-90) li, 9. 

Nordisk miljøår, bev. 1991 -se STATSBUDSJET
TET (1990-91) I, 31. 

Nordisk Ministerråds Sekretariat, pensjoner fra 
statskassen - se STATENS PERSONALPOLI
TIKK (1992-93) Il, 4. 

Nordisk RAd1 37. sesjon i Stockholm og 3. ekstrase
sjon på Aland - se NORDISK SAMARBEID 
(1989-90) Il, 5 

- 38. sesjon i Reykjavik- se NORDISK SAMAR
BEID (1990-91) Il, 5 

- 39. sesjon i København- se NORDISK SAMAR
BEID (1991-92) Il, 3. 

- 40. og 41. sesjon i Helsingfors og Århus - se 
NORDISK SAMARBEID (1992-93) li, 4. 

- suppleringsvalg - se NORDISK SAMARBEID 
(1989-90) Il, 4 

- suppleringsvalg - se NORDISK SAMARBEID 
(1990-91) Il, l og 4 

- valg av medlemmer og varamedlemmer - se 
NORDISK SAMARBEID (1991-92) Il, l; (1992-
93) Il, l. 

- valg av medlemmer til - se NORDISK SAMAR
BEID (1989-90) Il, l; (1990-91) Il, 2. 

- vedtak om ordninger for konsernfaglig samar
beid- se NORDISK SAMARBEID (1990-91) Ill, 
l. 

Nordiskafilt A/S, bruk av konsesjonsvilkår for å 
hindre nedlegging- se INDUSTRI (1992-93) Ill, 
3. 

NORDISK SAMARBEID .............. 419 

Nordisk samarbeidsavtale, forslag fra Kjell Magne 
Bondevik om å utvide traktaten til å omfatte 
utenrikspolitiske spørsmål - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I. 

Nordkabel, avgiftsøkninger for abonnenter - se 
KRINGKASTING (1990-91) Ill, 3. 

- kabel-TV-selskapet, innføring av tilleggsavgifter 
i et område hvor det har monopol - se KRING
KASTING (1989-90) Ill, 10. 

Nordkalotten, forslag fra Ragnhild Queseth Haar
stad om en konferanse om miljøsituasjonen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT (1992-93) I. 

Nordkapp, fastlandsforbindelse mellom Kåfjord og 
Honningsvåg- se VEGVESEN (1992-93) Il, 5. 

Nordland, bemanningssituasjonen i primærhelse
tjenesten- se HELSEVESEN (1990-91) Ill, 17 

- frikommuneforsøket, budsjettendringer - se LO
KALFORVALTNING (1989-90) Il, 3 

- fylke, deltakelse i utvalg til vurdering av brann
vernopplæring - se VIDEREGÅENDE SKO
LER (1990-91) Ill, 3 

- miljøkonsekvenser ved Forsvarets etableringer i 
-se FORSVAR (1989-90) Ill, 22 

- og Troms, legedekning - se HELSEVESEN 
(1990-91) Ill, 18. 

- reduksjon i virksomheten ved arbeidskontorene 
-se SYSSELSETTING (1989-90) Ill, 21 

- utbygging av militære anlegg - se FORSVAR 
(1989-90) Ill, 5. 

- vegbredde på Rv 822- se VEGVESEN (1990-91) 
III, 18. 

Nordland fylkeskommune, nødhjelp til Russland 
via kontaktnett i St. Petersburg - se FYLKER 
(1991-92) Ill, l. 

- sender uttalelse om flytting av Polarinstituttet
se FYLKER (1990-91) Il, 4. 

Nordland fylkesting sender uttalelse - se FYLKER 
(1992-93) Il, 4. 

Nordland U, lokalisering av driftsorganisasjon- se 
OLJEUTVINNING (1992-93) Ill, 2. 

- Troms fylkeskommune sender uttalelse om 
driftsorganisasjon- se OLJE (1992-93) Il, 3. 

Nordland Musikkfestuke, bev. 1993 til stiftelsen
se KUNST (1992-93) I, 2. 

Nordland Teater, forholdene ved - se KUNST 
(1991-92) Ill, 4. 

- lokalmangel - se KULTUR (1990-91) I, 2; 
KUNST (1991-92) I, 2. 

Nordlands Akademi for Kunst og Vitenskap, 
driftsstøtte 1991- se KULTUR (1990-91) I, 2. 

Nordmøre, ordning med naturpoliti -se NATUR
VERN (1990-91) Ill, 16. 

Nordmørsdata AS, Rensvik, erstatning ved klage
medhold i navnelikhet- se INDUSTRI (1992-93) 
III, 13. · 

Nord-Norge, avtale om utplassering av britiske 
kampfly- se FORSVAR (1989-90) Ul, 11 

- forbedring av kraftledningene - se ELEKTRISI
TET (1992-93) Ill, 4. 
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- forbrukersubsidier 1993- se PRISER (1992-93) I, 
2. 

- forverring av flytilbud- se LUFTFART (1991-92) 
HI, l. 

- FoU-plan for- se VITENSKAP (1990-91) I, l 
- Husbankens salg av tvangsinnkjøpte boliger i-

se DEN NORSKE STATS HUSBANK (1990-91) 
HI, l 

- industriell utnyttelse av gass- se OLJE (1989-90) 
HI, 2 

- innskrekning i bruk av radarkontroll - se VEG
TRAFIKK (1990-91) III, 2 

- kommuneleger sender åpent brev om sosialme
disinske følger av fiskerikrisen - se SOSIALVE
SEN (1989-90) II, 3 

- lettere samhandel med Kola ved innføring av lo
kal visumplikt - se UTENRIKSHANDEL (1989-
90) !Il, 5 

- meldeplikt til politiet om utlendinger som over
natterø- se INNVANDRERE (1989-90) III, 2 

- nedlegging av melkeproduksjon - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1991-92) III, 7. 

- nedskjæringer i SAS' rutetilbud- se LUFTFART 
(1990-91) HI, 13 

- sikring av oppdrettsnæringen- se HAVBRUK 
(1991-92) Ill, 2. 

- Televerkets rasjonaliseringsprosess - se TELE
VERKET (1991-92) III, 3. 

- tilleggsbev. etter uværskader 1993 -se NATUR
SKADER (1992-93) II, 3. 

- tilskudd til utviklingstiltak- se DISTRIKTSUT
BYGGING (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) 
I, l; (1992-93) I, l. 

- tiltak for næringslivet- se INDUSTRI (1989-90) 
III, 4 

- tiltak for å avhjelpe ressurssvikten i fiskerinæ
ringen- se FISKERIER (1989-90) II, 6 

- utbygging av Snøhvit-feltet på Tromsøflaket - se 
OLJEUTVINNING (1989-90) li, 4. 

- varetransport fra private firmaer over Forsvarets 
transportnett- se FORSVAR (1991-92) Ill, 13. 

- virkemiddelordningen- se UTDANNING (1990-
91) II, 4 

- virkemidler for skoleverket - se UTDANNING 
(1992-93) Il, 7. 

- økt vedlikehold ved Forsvarets anlegg - se FOR
SVARSMATERIELL (1990-91) I, l. 

Nord-Norgebanen, hovedplanlegging - se JERN
BANER (1992-93) II, 4. 

- utbygging til Tromsø - se JERNBANER (1990-
91) III, 2. 

- utredningsarbeid- se JERNBANER (1991-92) I, 
l. 

- utsettelse av planvedtak - se JERNBANER 
(1992-93) I, l. 

- uttalelser om videreføring- JERNBANER II 
- videre utredningsarbeid - se JERNBANER 

(1992-93) III, 3. 
Nord-Norgeplanen, forskningsmidler under 

NAVF- se VITENSKAP (1990-91) I, 3; (1991-92) 
l, 2. 

- videreføring av NAVFs-se VITENSKAP (1992-
93) I, 2. 

Nordnorsk opplæringssenter for ~ljepersonell, 
statlig overtakelse- se VIDEREGAENDE SKO
LER (1992-93) II, 2. 

Nord-Norsk Pensjonistskole, bev. 1991 -se VOK
SENOPPLÆRING (1990-91) I, l. 

- godkjenning av - se VOKSENOPPLÆRING 
(1989-90) III, 5. 

Nordnorsk trafikksenter, prosjektmidler 1993 -se 
VEGVESEN (1992-93) I, l. 

Nordområdene- se UTENRIKSSAKER (1989-90) 
II, 5 

- landbrukssamarbeid over landegrensene - se 
LANDBRUK (1991-92) Ill, 7. 

- reduksjon i forsvarsbevilgningene - se FOR
SVAR (1989-90) HI, 4 

- situasjonen i -se FORSVAR (1989-90) I, l 
- sjømilitær nedrustning fra USA og Sovjet - se 

NEDRUSTNING (1990-91) Ill, 2. 
- sjømilitær rustningskontroll - se NEDRUST

NING (1989-90) Ill, 2. 
NORDPLUS-programmet - se NORDISK SAM

ARBEID (1989-90) II, 5; (1990-91) Il, 5. 
- kopling med ERASMUS- se NORDISK SAM

ARBEID (1991-92) II, 3. 
Nordsjøen, blokktildeling på fiskefelt - se OL

JEUTVINNING (1991-92) Ill, 3. 
- dumping av industriavfall - se FORURENS

NING (1989-90) Ill, 14 
- opprydding av havbunnen, budsjett - se OL

JEUTVINNING (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, 3; (1992-93) l, 2. 

- Rogaland holdt utenfor tiltaksplan om reduk
sjon av utslipp til- se FORURENSNING (1989-
90) HI, 28 

- samarbeid om havforurE'nsning - se FOR
URENSNING (1989-90) II, 2. 

Nordsjøavtalen, oppfølging av - se FORURENS
NING (1989-90) Ill, l. 

- pålegg om rensetiltak langs Sørlandskysten- se 
FORURENSNING (1991-92) Ill, 16. 

Nordsjødeklarasjonene, Norges oppfølging av- se 
FORURENSNING (1992-93) II, 7. 

Nordsjøplanen, henstilling om redegjørelse - se 
STATSBUDSJETTET (1992-93) li, 8. 

- oppfølging av- se FORURENSNING (1990-91) I, 
l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- statsstøtte til kommuner ved bygging av kloakk
renseanlegg- se FORURENSNING (1990-91) HI, 
29. 

Nord-Sør Bistandskommisjon, mandat for- se UT
VIKLINGSHJELP (1992-93) Ill, 5. 

- opprettelse av- se UTVIKLINGSHJELP (1992-
93) HI, 4. 

Nord/sør-forholdet - se UTVIKLINGSHJELP 
(1989-90) II, 6 

- utviklingslinjer i - se UTVIKLINGSHJELP 
(1989-90) Il, 2; (1990-91) Il, 2. 

Nord/Sør-meldingen - se UTVIKLINGSHJELP 
(1992-93) II, 6. 

Nord/Sør-spørsmål, forskning, budsjett - se UT
VIKLINGSHJELP (1989-90) I, l; (1990-91) I, 2; 
(1991-92) I, 2. 

- handelssamarbeid, budsjett 1993 - se UTVIK
LINGSHJELP (1992-93) I, l. 

- nedsetting av kommisjon - se UTVIKLINGS
HJELP (1991-92) III, 10. 

- tilleggsbev. til opplæring av lokale kursledere
se UTVIKLINGSHJELP (1989-90) Il, 11. 

- tiltak for en mer rettferdig fordelingspolitikk- se 
UTVIKLINGSHJELP (1991-92) Ill, 9. 

Nord-Troms, det økonomiske opplegget for kom
munene i 1991 -se KOMMUNENES ØKONOMI 
(1989-90) Il, 5; (1990-91) li, 4. 

- endr. i skattevedtak 1990 -se SKATTER (1990-
91) II, 6 

- fritak for investeringsavgift - se SÆRAVGIF
TER (1989-90) II, l 

- kultur og sysselsetting - se KULTURVERN 
(1989-90) I, 2 

- redusert fellesskatt til skattefordelingsfondet -
se SKATTER (1991-92) II, 14. 

- skattefradrag 1991- se SKATTER (1990-91) I, l. 
- særskilt inntektsfradrag- se PERSONBESKAT-

NING (1991-92) IV, l. 
- tillegg til ordinær barnetrygd - se BARNE

TRYGD (1989-90) I, 2. 
- tiltak for styrking av næringslivet - se STATS

BUDSJETTET (1992-93) I, 32. 
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- toppskatt 1992- se STATSBUDSJE'ITET (1991-
92) I, 36. 

Nord-Troms Herredsrett, behov for nye lokaler -
se DOMSTOLER (1992-93) I, l. 

Nord-Troms museum, reduksjon i budsjettilskott
se KULTURVERN (1990-91) Ill, 5. 

Nord-Troms og Finnmark, levekår og framtidsut
sikter - se DISTRIKTSUTBYGGING (1989-90) 
li, 8 

- tiltakssone i - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1989-90) Il, 3 og (1989-90) IV, L 

- virkemiddeltiltak innen grunnskolen - se UT
DANNING (1990-91) Il, 4; (1992-93) Il, 7. 

Nord-Trøndelag, erstatningsoppgjør etter furun
kulosesmitte i oppdrettsanlegg- se HAVBRUK 
(1992-93) Il, l. 

- godkjenning av fullmakt for ytterligere en vara
representant- se STORTINGET (1989-90) li, 12 

- kobling mellom skjønnsmidler og arbeidsgiver
avgift for Namdalskommunene - se LOKAL
FORVALTNING (1992-93) I, L 

- nytt valgoppgjør- se STORTINGET (1989-90) Il, 
9 

- tilskudd til frikommuneforsøket 1990 - se LO
KALFORVALTNING (1989-90) I, l. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune sender uttalelse 
om EØS- avtalen- se FYLKER (1992-93) Il, 2. 

- sender uttalelse om jernbanepolitikk og inn
tektssystem- se LOKALFORVALTNING (1989-
90) Il, L 

- sender uttalelse om tidligere selvstendige spare
banker- se FYLKER (1991-92) Il, 2. 

Nord-Trøndelag fylkeslandbruksstyre, fritak for 
boplikt- se LANDBRUK (1989-90) Ill, 2. 

Nord-Vestlandet, avkorting av forsikringsoppgjør 
etter orkan- se NATURSKADER (1992-93) Ill, 3. 

- beredskap etter orkan - se REDNINGSTJE
NESTE (1991-92) Ill, l og 2. 

- erstatningsutbetalinger etter orkan- se NATUR
SKADER (1991-92) li, 3; (1991-92) III, 3 og 4; 
( 1992-93) Ill, l. 

- forsikringsoppgjør etter orkan- se NATURSKA
DER (1992-93) Ill, 2. 

- gjenoppbygging av Bøfjordbrua etter orkan - se 
NATURSKADER (1991-92) Ill, 2. 

- redningsarbeidet etter orkan- se NATURSKA
DER (1991-92) Il, l. 

- revurdering av redningshelikopterbase på Vigra 
etter orkan- se REDNINGSTJENESTE (1991-
92) Ill, 3. 

- tilleggsbev. etter orkan - se NATURSKADER 
(1991-92) Il, 2; (1992-93) li, 2. 

- tilskudd til energiverk etter orkanskader - se 
NATURSKADER (1992-93) li, l. 

Nordøyene, Møre og Romsdal, målsetting om 
spredt bosetting- se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1989-90) Ill, 6. 

Noregs Mållag, bev.1993- se BIBLIOTEK OG LIT
TERATUR (1992-93) l, 2. 

- refusjon for arbeid med brudd på målbrukslova 
-se STATSFORVALTNING (1990-91) Ill, l L 

Nor-Fishing, etablering som stiftelse - se FISKE
RIER (1991-92) li, 2. 

NOR-flåten, forslag om et utvalg til å utrede ram
mebetingelsene- se SJØFART (1991-92) I, 2. 

- fritak for C02-avgift 1992- se STATSBUDSJET
TET (1991-92) I, 36. 

- konkurranseproblemer - se SJØFART (1989-90) 
I, 2; (1990-91) I, 2. 

- oversendelsesforslag fra Reidar Johansen - se 
Seksjon l, REGJERINGEN OVERSENDT 
(1992-93) l. 

- rammevilkår for- se SJØFART (1990-91) li, 2 
- tilskuddsordning for deler av - se SJØFART 

(1992-93) I, 2. 

- vurdering av rammevilkår for - se SJØFART 
(1990-91) Ill, L 

Norfolier, flytting til Lillestrøm - se INDUSTRI 
(1991-92) Ill, 7. 

Norges almenvitenskapelige forskningsråd, bud
sjett- se VITENSKAP (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 
3; (1991-92) I, 2 og 3. 

- tildeling av midler fra klima- og ozonforsknings
programmet- se VITENSKAP (1992-93) Ill, 3. 

NORGES BANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 423 
Norges Blindeforbund, pensjonsansiennitet og 

overføring av pensjonsfond til Statens Pensjons
kasse - se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1990-91) Il, 4. 

Norges Bra!Ulskole, lokalisering til Borre - se VI
DEREGAENDE SKOLER (1989-90) I, l 

- lokalisering til Tjeldsund - se VIDEREGÅEN
DE SKOLER (1990-91) I, l 
ny vurdering av lokalisering av- se VIDEREGÅ
ENDE SKOLER (1989-90) Ill, 9. 

- Tjeldsund, status og fremdrift for etablering- se 
KOMMUNER (1991-92) Il, 8 og VIDEREGAEN
DE SKOLER (1991-92) li, 4, (1991-92) Ill, 5 og 14. 

- TjEl!ldsund, tilleggsbevilgning 1993- se VIDERE
GAENDE SKOLER (1992-93) Il, 2. 

- utvalg til Vl!rdering av brannvernopplæring- se 
VIDEREGAENDE SKOLER (1990-91) Ill, 3. 

Norges Byggstandardiseringsråd, manglende ta
riffavtale- se BYGNINGSVESEN (1991-92) Ill, 
5. 

- reklamasjonsfrist for bygg- og anleggsarbeider -
se BYGNINGSVESEN (1990-91) Ill, 9. 

Norges Dyrebeskyttelsesforbund, saksomkost
ninger i «burhønssaken» - se VETERINÆRVE
SEN (1989-90) Ill, l. 

Norges Eksportråd, dispensasjon fra målloven- se 
STATSFORVALTNING (1992-93) HI, 4. 

- offentliggjøring av lederlønninger og styrehono
rar- se UTENRIKSHANDEL (1991-92) Ill, 10. 

Norges Fiskeredskapsimport, avvikling 1990 - se 
FISKERIER (1989-90) I, 2 

- konstitusjonell kontroll- se FISKERIER (1989-
90) Il, 12; (1990-91) li, 6. 

- mellombels pensjoner fra statskassa - se STA
TENS PERSONALPOLITIKK (1989-90) li, 2. 

- pensjoner fra statskassen -se STATENS PER
SONALPOLITIKK (1992-93) li, 4. 

Norges fiskeriforskningsråd, budsjett- se FISKE
RIER (1989-90) I, 2; {1990-91) I, l ; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, 2. 

Norges Forsikringsforbund, avtale med Falken om 
et sentralt sykkelregister - se FORSIKRING 
(1992-93) III, 13. 

Norges Forskningsråd,(NFR), bevilgningssyste
met og habilitet- se VITENSKAP (1992-93) Ill, 
7. 

- budsjett 1993- se LANDBRUK (1992-93) I, l; VI
TENSKAP (1992-93) I, l. 

- etablering av- se VITENSKAP (1991-92) Il, 7. 
- forskningsmeldingen - se VITENSKAP (1992-

93) Il, 3. 
- tildeling av midler fra klima- og ozonforsknings

programmet- se VITENSKAP (1992-93) Ill, 3. 
Norges geologiske undersøkelse (NGU), budsjett 

- se BERGVERK (1989-90) I, 2; (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, L 

- kartlegging av radioaktiv stråling i Finnmark -
se ATOMKRAFT (1990-91) Ill, 3 

- kartlegging av skjellsandressurser - se BERG
VERK (1991-92) III, l. 

Norges Geotekniske Institutt, styrking av skred
forsking- se VITENSKAP (1991-92) Ill, 5. 
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Norges Godtemplar Ungdomsforbund, leirsted 
som sekundærmottak for flyktninger - se INN
VANDRERE (1989-90) Ill, 18. 

Norges Handelshøyskole, budsjett - se HØGSKO
LER (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

Norges Handelshøyskoles Kursvirksomhet, ut
lemming av Statens Pensjonskasse - se STA
TENS PERSONALPOLITIKK (1990-91) Il, 4. 

Norges Handicapidrettsforbund (NHIF), arrangør 
av Paralympics, Lillehammer 1994- se IDRETT 
(1990-91) 11, l. 

Norges idrettshøgskole, bev. til kunstisbane - se 
HØGSKOLER (1991-92) Il, l. 

- budsjett- se HØGSKOLER (1989-90) I, l; (1990-
91) l, l; (1991-92) l, l; (1992-93) l, l. 

Norges Kommunalbank, adgang til opprettelse av 
datterselskaper -se KOMMUNER (1991-92) IV, 
2. 

- avdrag, endr. budsjett 1991 - se STATSLÅN 
(1991-92) Il, 2. 

- forslag fra H og FrP - se LOKALFORVALT
NING (1990-91) l, l 

- forslag om omdanning tillOO pst. statsaksjesel
skap (ikke bifalt)- se STATSBANKER (1990-91) 
I, 4 

- forslag om omdanning til 100 pst. statsaksjesel
skap (trukket tilbake) - se STATSFORVALT
NING (1990-91) Il, l 

- forslag om omdanning til 100 pst. statlig aksje
selskap- se STATSBANKER (1990-91) IV, 3 og 4 

- forslag om overføring av fondsmidler til inntekt 
over statsbudsjettet- se STATSBUDSJETTET 
(1990-91) I, 4 

- frigjøring av fondsmidler - se KOMMUNER 
(1992-93) I, l og (1992-93) IV, l. 

- garantifullmakter og lånerammer, saldering 
1991- se STATSBANKER (1990-91) I, 4 

- innvilgningsrammer og fristilling - se STATS
BANKER (1990-91) I, l. 

- konstitusjonell kontroll 1988 og 1989 -se KOM
MUNER (1990-91) Il, 25. 

- tilbakekalling av forslag om opphevelse av lov -
se STATSBANKER (1990-91) IV, 2 

- utvidelse av garantiramme - se STATSBUD
SJETTET (1992-93) Il, 8. 

- valg av medlemmer til styre og kontrollkomite -
se KOMMUNER (1990-91) Il, 13 

- virksomheten- se KOMMUNER (1990-91) Il, l; 
(1992-93) Il, l. 

Norges landbrukshøgskole, budsjett - se LAND
BRUK (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) l, l. 

- endr. budsjett 1990.- se LANDBRUK (1990-91) 
Il, 9 

- erverv av eiendommer- se LANDBRUK (1990-
91) Il, 28. 

- konstitusjonelle antegnelser 1991 til kjøp av Hal
le gård- se RIKSREVISJONEN (1992-93) Il, 2. 

Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd, 
budsjett 1990 - se LANDBRUK (1989-90) l, l; 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- fristilling av forskningsinstitutter - se LAND
BRUK (1990-91) Il, 28. 

Norges musikkhøgskole, budsjett - se HØGSKO
LER (1989-90) l, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

Norges Naturvernforbund, Barentshavutvalget, 
observatørstatus i Reguleringsrådet - se NA
TURVERN (1990-91) Ill, 8 

- krav om avsug for bensindamp på bensinstasjo
ner- se NATURVERN (1990-91) Ill, 13. 

Norges Postbank, forholdet til EØS-avtalen - se 
STATSBANKER (1992-93) IV, 2. 

- lov om- se POST (1991-92) IV, l. 

- omdanning av Norges Postsparebank - se POST 
(1991-92) Il, 5. 

Norges Postbank A/S, forslag om- se STATSBAN
KER (1990-91) I, l. 

- forslag om omdanning av Norges Postspare
bank- se STATSBANKER (1990-91) IV, 3 og 4 

- organisas!onsformen for Postsparebanken og 
Postgiro- se POST (1990-91) I, l.. 

Norges Postsparebank, forhøyelse av garantiram
men- se STATSBUDSJETTET (1990-91) Il, 14. 

- forslag om omdanning til 100 pst. statsaksjesel
skap (ikke bifalt)- se STATSBANKER (1990-91) 
I, 4. 

- forslag om omdanning til 100 pst. statsaksjesel
skap (trukket tilbake) - se STATSFORVALT
NING (1990-91) Il, l 

- forslag om omdanning til et 100 pst. statlig ak
sjeselskap - se STATSBANKER (1990-91) IV, 3 
og4 .. 

- forslag om overføring av fondsmidler til inntekt 
over statsbudsjettet- se STATSBUDSJETTET 
(1990-91) I, 4. 

- innvilgningsrammer og fristilling - se STATS
BANKER (1990-91) I, l 

- kontolån til statskassen - se STATSLÅN (1990-
91) I, l 

- kvartalsramme for utlånsveksten 1992 - se 
STATSBUDSJETTET (1991-92) I, 36. 

- lånerammer, saldering 1991 - se STATSBAN
KER (1990· 91) I, 4 

- omdanning til Norges Postbank- se POST (1991-
92) Il, 4 og 5; (1991-92) IV, l. 

- organisasjonsform- se BANKER (1989-90) Il, 6 
- organisasjonsform- se POST (1990-91) I, l 
- stillingsendringer- se POST (1989-90) 11, l. 
- suppleringsvalg til kontrollkomiteen- se POST 

(1991-92) Il, 2. 
- tilbakekalling av forslag om opphevelse av lov -

se STATSBANKER (1990-91) IV, 2. 
- økning i statens garantirammer- se POST (1991-

92) Il, l. 
Norges Rederiforbund, offentliggjøring av forar

beidene til lov om skipsrekvisisjon - se SJØ
FART (1991-92) Il, 3. 

Norges Røde Kors, engangstilskudd - se STATS
BUDSJETTET (1990-91) Il, 14. 

Norges Røde Kors Hjelpekorps, tilskudd til opp
læringstiltak- se REDNINGSTJENESTE (1991-
92) I, l. 

Norges Råd for Anvendt Samfunnsforskning (NO
RAS),- se VITENSKAP (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 
3. 

- forskningsprogram innen markeds- og distribu
sjonsforskning - se DEPARTEMENTER (1990-
91) I, l. 

- midler 1992 til regionale forskningsinstitutter -
se VITENSKAP (1991-92) I, 2 (1992-93) I, 2. 

- tilskudd - se VITENSKAP (1990-91) I, l; (1991-
92) I, l; (1991-92) I, l. 

Norges Råfisklag, inndragning av kjøpetillatelse 
for fisk for fiskeribedrift i Båtsfjord-s~ FISKE
OMSETNING (1991-92) Ill, 7. 

Norges Snøscooterforbund, krav om kommunale 
forskrifter- se NATURVERN (1990-91) Ill, 7. 

Norges Standardiseringsforbund, utlemming av 
Statens Pensjonskasse- se STATENS PERSO
NALPOLITIKK (1990-91) Il, 4. 

Norges Statsbaner, budsjett 1992 - se JERNBA
NER (1991-92) I, 2. 

- endringer i organisasjonsform - se JERNBA
NER (1990-91) I, l 

- godstransport, forslag fra Kristin Halvorsen - se 
JERNBANER (1989-90) Il, 4 

- opplysninger til Stortinget om godsdivisjonens 
økonomi- se JERNBANER (1989-90) Ill, 10. 
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- takstutlegging for 1991- se JERNBANER (1990-
91) Il, 9. 

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forsk
ningsråd (NTNF), budsjett - se VITENSKAP 
(1989-90) I , l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- etablering av Christian Michelsen Research AS -
se VITENSKAP (1991-92) Il, 5. 

- integrering av miljøteknologi- se VITENSKAP 
(1989-90) Ill, 5 

- konstitusjonelle antegnelser 1990- se RIKSRE
VISJONEN (1991-92) Il, 4. 

- sammenslåing med Bransjeforskningsfondet -
se VITENSKAP (1989-90) Il, 4 

- utgifter til årsmøte - se VITENSKAP (1989-90) 
Ill, 3. 

Norges trelastsk9le, overføring til privat stiftelse
se VIDEREGAENDE SKOLER (1990-91) I, l. 

Norges Varemesse v/Oslo kommune, statsgaranti
er - se STATSBUDSJETTET (1989-90) I, 11; 
(1990-91) I, 16; (1991-92) I, 14; (1992-93) I, 14. 

Norges vassdrags- og energiverk, (NVE), endr. 
budsjett 1990- se ELEKTRISITET (1990-91) Il, 2 

- omorganisering til direktorat- se ELEKTRISI-
TET (1990-91) I, 2. " 

- rapport om omorganisering - se ELEKTRISI
TET (1989-90) Ill, 16. 

Norges veterinærhøgskole, budsjett - se VETERI
NÆRVESEN (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-
92) I, l; (1992-93) I, l. 

- ekstraordinært vedlikehold av bygningsmasse -
se DEPARTEMENTER (1992-93) Il, 3. 

- saldering 1991 -se STATSBUDSJETTET (1990-
91) I, 31. 

Norgesnettet for høgre utdanning og forskning - se 
HØGRE UTDANNING (1990-91) Il, 2; (1991-92) 
I, l; (1992-93) I, l. 

- forskningsmeldingen - se VITENSKAP (1992-
93) Il, 3. 

- organisering av høyskolesentre- se HØGRE UT-
DANNING (1992-93) li, l. . 

NORIM'9Z, Utenriksdepartementets database for 
EF- spørsmål- se EFTA/EF (1989-90) Il, 12. 

NORIMPOD, bev. 1993- se UTVIKLINGSHJELP 
(1992-93) I, l. 

Norion Bank, garantier for innskudd- se BANKER 
(1989-90) Ill, l. 

Norman, Victor, rapport om effektiviseringsmulig
hetene i offentlig sektor- se STATSFORVALT
NING (1991-92) Il, 2. 

Normo, erstatningskrav ved ødeleggelse av lytteka
bel- se FORSVAR (1989-90) Ill, 7 

- reketråler som ødela en lyttekabel - se FOR
SVAR (1989-90) Ill, 6. 

Norsk akkreditering, bev. 1993 - se HANDEL 
(1992-93) I, 2. 

- nye stillinger 1992- se HANDEL (1991-92) I, 2. 
Norsk Amatørteaterråd, bev. 1991 - se KUNST 

(1990-91) I, 2. 
Norsk Avfallshandtering A/S, garanti for lån - se 

FORURENSNING (1992-93) I, l. 
- samordning av tre selskap - se FORURENS

NING (1992-93) Ill, 2. 
Norsk barnebokinstitutt, opptrappingsplan - se 

BffiLIOTEK OG LITTERATUR (1990-91) I, l. 
Norsk Blikkvalseverk AS, Bergen, planer om salg 

til utlandet - se STATSBEDRIFTER (1989-90) 
Ill, 6. 

Norsk Data, salg av datamaskiner til atomvåpenan
legg i India- se ATOMVÅPEN (1989-90) Ill, 4. 

Norsk Designråd, budsjett 1993 - se INDU
STRIUTBYGGING (1992-93) I, 2. 

Norsk elektroteknisk komite, tilskudd 1992 - se 
ARBEIDSMILJØ (1991-92) I, l. 

Norsk Fett- og Limindu~tri A/S, Mogreina, ut
slippstillatelse - se FORURENSNING (1990-91) 
Ill, 31. 
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- Ullensaker, utslippstillatelse - se FORURENS
NING (1991-92) Ill, 21. 

Norsk Film A/S, tilbakebetaling av statsgaranterte 
lån- se KUNST (1991-92) Ill, 7. 

Norsk filminstitutt , konstitusjonelle antegnelser 
1990 til regnskapsføring og leieforhold - se 
RIKSREVISJONEN (1991-92) Il, 4. 

Norsk Fiskeværsmuseum, Å i Lofoten, bev. 1990-
se KULTURVERN (1989-90) I, 2. 

Norsk fjernundervisning, budsjett- se VOKSEN
OPPLÆRING (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-
92) I, l; (1992-93) I, l. 

Norsk Folkehjelps Sanitet, tilskudd til opplæ
ringstiltak - se REDNINGSTJENESTE (1991-
92) I, l. 

Norsk Folkemuseum, bev. 1990 - se KULTUR
VERN (1989-90) I, 2. 

Norsk forening for fartøyvern, tilskudd 1992 -se 
KULTURVERN (1991-92) I, l . 

Norsk Form, bev. 1993 til stiftelsen - se KUNST 
(1992-93) I , 2. 

Norsk Forskningsråd, budsjett 1993 - se VITEN
SKAP (1992-93) I , 2. 

Norsk Forsvarsteknologi AlS (NFT), erverv av ak
sjer- se STATSBEDRIFTER (1991-92) li, 6. 

Norsk Foto A/S, Mo i Rana, støtte til etablering av -
se DISTRIKTSUTBYGGING (1992-93) Ill, 2. 

Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer 
AlS - se STATSBUDSJETTET (1989-90) I , 11 ; 
(1990-91) I, 16; (1991-92) I, 10; (1992-93) I, 9. 

Norsk gerontologisk institutt, budsjett - se ELD
REOMSORG (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-
92) I, l; (1992-93) I, l. 

Norsk Hestesenter, Starum, ansvar for den militæ
re kvarterhestordning - se FORSVAR (1989-90) 
IV, l . 

Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt, innlemming 
i Riksarkivet- se KULTURVERN (1990-91) I, 2. 

Norsk hotellhøgskole, endring av navn til Nordisk 
hotellhøgskole- se HØGSKOLER (1989-90) Ill, 9 

- navneendring- se HØGSKOLER (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l. 

Norsk Hudpleiefagskole, godkjenning for stønad 
fra Statens lånekasse - se PRIVATSKOLER 
(1989-90) Ill, 3. 

NORSK HYDRO AS . ... : . .. .. .. .. .... . 425 

Norsk hydrologisk komite, omorganisering - se 
VANNKRAFT (1991-92) I, 3. 

Norsk Institutt for by- og regionforskning i 
Trondheim, nedlegging av - se VITENSKAP 
(1989-90) Ill, 8. 

Norsk Institutt for Fiskeri- og Havbruksforsk
ning, omdanning til aksjeselskapet Fiskeri
forskning A/S - se VITENSKAP (1991-92) Il, 2. 

Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, bud
sjett- se LANDBRUK (1989-90) I, l; (1990-91) I, 
l ; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsk
ning, budsjett - se LANDBRUK (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Norsk institutt for naturiorskning (NINA), inn
lemming i Statens Pensjonskasse- se STATENS 
PERSONALPOLITIKK (1990-91) Il, 4. 

Norsk institutt for skogforskning, budsjett - se 
SKOGBRUK (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-
92) I, l; (1992-93) I, l. 

Norsk Institutt for vannforskning, nedbygging av 
personellressursene - se MILJØVERN (1989-90) 
Ill, 28. 

Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), adgang 
til oppsigelse på grunn av graviditet - se SJØ
FOLK (1989-90) Ill, 4 
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- endr. i lov- se INTERNASJONAL RETT (1992-
93) IV, l. 

- endr. i lov- se SJØFOLK (1990-91) IV, l 
- endr. i lov- se SJØFART (1992-93) IV, 4. 
- forholdene for mannskapet på de~ arresterte ski-

pet Ann Mary- se SJØFART (1992-93) Ill, l. 
- kontroll med skip i - se SJØFART (1989-90) Il, 6 

og7 
- kvaliteten i- se SJØFART (1989-90) Ill, 4 
- omorganisering- se SJØFART (1991-92) IV, l. 
- sikkerhetstiltak ved ansettelse av sovjetiske-offi-

serer- se SJØFART (1990-91) Ill, 2 
- skattlegging av utenlandske sjøfolk - se PER

SONBESKATNING (1989-90) IV, 4. 
- skipskontroll- se SJØFART (1991-92) Il, l. 
- sysselsetting av norske sjøfolk i flåten- se SJØ-

FOLK (1992-93) Il, l. 
- tiltak for økt bruk av norske sjøfolk - se SJØ~ 

FART (1989-90) I, 2; (1990-91) l, 2; (1991-92) I, 2. 
- uanmeldte tilsyn - se SIKKERHET TIL SJØS 

(1992-93) I, l. 
- vurdering av reglene for- se SJØFART (1990-91) 

Il, 2. 
Norsk Jern Eiendom A/S, garanti for ev. framtidi

ge kostnader ved miljøforurensninger - se 
STATSBEDRIFTER (1990-91) I, 2. 

Norsk Jern Holding A/S, dekning av økonomisk 
ansvar i tvistesaker - se STATSBEDRIFTER 
(1991-92) Il, l. 

- disponeringen av trådverksutstyret i Nydalen -
se STATSBEDRIFTER (1989-90) III, 4 

- ny virksomhet i Nydalen- se STATSBEDRIF
TER (1991-92) III, 4. 

- omstillingsprosessen i Rana og forholdet til pri
vatisering- se STATSBEDRIFTER (1989-90) III, 
9. 

- omstillingstiltak i Rana- se STATSBEDRIFTER 
(1989-90) I, 2 

- planer om salg av Norsk Blikkvalseverk i Ber
gen- se STATSBEDRIFTER (1989-90) Ill, 6 

- privatisering - se STATSBEDRIFTER (1989-90) 
Il, 6 

- salg av aksjer til private - se STATSBEDRIF
TER (1989-90) Ill, 7 

- utsettelse med betaling for Elkems kjøp av ak
sjer- se INDUSTRI (1992-93) li, 2. 

Norsk Jernbaneforbund, samferdselsministerens 
uttalelse om - se ARBEIDSVILKÅR (1989-90) 
Ill, 2. 

Norsk jernbaneplan, opprusting av Gjøvikbanen -
se JERNBANER (1991-92) Ill, 7. 

Norsk Jernverk A/S, budsjett 1990- se STATSBE
DRIFTER (1989-90) I, 2 

- dekning av økonomisk ansvar i tvistesaker - se 
STATSBEDRIFTER (1991-92) Il, l. 

- ettergivelse av ansvarlige lån - se STATSBE
DRIFTER (1989-90) Il, 6. 

Norsk Jetmotor A/S, forslag om salg av statens ak
sjer til Norsk Forsvarsteknologi A/S- se STATS
BEDRIFTER (1991-92) Il, 6. 

Norsk Kassettavgiftsfond, budsjett - se KUNST 
(1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-
93) I, 2. 

- retningsliner for tildeling av midlar - se KUNST 
(1989-90) Ill, 5. 

Norsk Koksverk A/S, forlengelse av statsgaranti 
for kassekreditt og garantifullmakt overfor kjø
pere av tomten- se STATSBEDRIFTER (1989-
90) I, 2. 

- førtidspensjonering ved - se STATSBEDRIF
TER (1990-91) Ill, 6 

- innfrielse av garantiansvar - se STATSBEDRIF
TER (1992-93) I, 2. 

- innfrielse av miljøtiltakgaranti - se STATSBE
DRIFTER (1992:93) Il, 2. 

- utbetalingsfullmakt - se STATSBUDSJETTET 
(1991-92) I, 36. 

- utgifter til miljøtiltak på tomta- se STATSBUD
SJETTET (1990-91) Il, 14. 

Norsk kulturfond, hev.- se KULTUR (1990-91) l, 2; 
(1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- budsjett 1990- se KULTUR (1989-90) I, 2. 
Norsk kulturråd, valg av medlemmer og varamed

lemmer - se KULTUR (1992-93) Il, l. 
Norsk luftfartsplan, melding om - se LUFTFART 

(1990-91) nr, 21. 
- -se LUFTFART (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2 
Norsk Luftfartssenter Bodø, etablering av et na

sjonalt Luftforsvarsmuseum - se FORSVAR 
(1991-92) li, 6. 

Norsk lærerakademi for kristendomsstudium og 
pedagogikk, budsjett 1990 - se HØGSKOLER 
(1989-90) I, l. 

- høyere tilskuddssats - se PRIVATSKOLER 
(1991-92) I, l. 

- Stavanger, tilskudd 1993- se PRIVATSKOLER 
(1992-93) I, l. 

Norsk Marintekniske Forskningsinstitutt (MA
RINTEK), utlemming av Statens Pensjonskasse 
-se STATENS PERSONALPOLITIKK (1990-91) 
11, 4. 

Norsk Matvaretabell, oppdatering - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1990-91) I, l. 

Norsk Medisinaldepot, fastsettelse av aksjekapital 
-se HELSEVESEN (1992-93) I, 2. 

- konsekvenser av en EØS-avtale - se EFTA/EF 
(1990-91) III, 12 

- konstitusjonell kontroll - se HELSEVESEN 
(1989-90) Il, 7; (1990-91) Il, 2. 

- omdanning til statsaksjeselskap- se HELSEVE
SEN (1992-93) Il, 2. 

- opphevelse av monopolstilling som følge av 
EØS-avtalen- se HELSEVESEN (1992-93) IV, l. 

- oppheving av ordninga med - se HELSEVESEN 
(1990-91) III, 12. 

Norsk Musikantbruk, stillingshjemler til turne
kontor- se KUNST (1992-93) I, 2. 

Norsk Nyetablering AlS (NYAS), kjøp av aksje
post- se TELEVERKET (1991-92) Il, l. 

Norsk Oljemuseum, etablering av- se KULTUR
VERN (1991-92) I, 2; OWE (1991-92) I, 3. 

- spørsmålet om statlig deltaking- se OLJE (1992-
93) I, 2. 

Norsk Ornitologisk Forening, tilskudd 1992 - se 
NATURVERN (1991-92) I, l. 

Norsk Pasientforening, fortsatt statlig driftstil
skudd til- se HELSEVESEN (1990-91) Ill, 37. 

- tilskudd 1992- se HELSEVESEN (1991-92) I, l. 
Norsk pedagogisk studiesamling, budsjett- se UT

DANNING (1989-90) l, l; (1990-91) I, l. 
Norsk Pensjonistforbund, indeksoppgjøret 1991 -

se FOLKETRYGD (1990-91) Il, 5 
- retningslinjer for regulering av grunnbeløpet -

se FOLKETRYGD (1990-91) II, 11 
- trygdeoppgjøret - se FOLKETRYGD (1989-90) 

Il, 9; (1990-91) Il, 12; (1991-92) Il, 10; (1992-93) II, 
8. 

Norsk Polarinstitutt, budsjett - se POLAROMRÅ
DER (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 
flytting innenfor Oslo - se POLAROMRÅDER 
(1992-93) Ill, 2. 

- flytting til Tromsø - se POLAROMRÅDER 
(1992-93) II, 2. 
forsinket melding- se POLAROMRÅDER (1992-
93) Ill, l. 

- Nordland fylkeskommune sender uttalelse om 
flytting- se POLAROMRÅDER (1990-91) Il, l. 

- planer om nypygg på Vippetangen i Oslo - se 
POLAROMRADER (1989-90) Ill, l. 
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- Troms fylkeskommune sender uttalelse om flyt
ting- se POLAROMRÅDER (1991-92) Il, l. 

Norsk Presseforbund, forslag om en<lr. i offentlig
hetsloven- se MASSEMEDIA (1992-93) IV, l. 

Norsk Revmatiker Forbund, innsyn i hygienerap
port om tyrkisk kursted - se HELSEVESEN 
(1992-93) Ill, 12. 

Norsk Revyfaglig Senter på Høylandet, bev. - se 
KUNST (1989-90) I , 2; (1990-91) I, 2. 

NORSK RIKSKRINGKASTING . . . .. . 427 

Norsk Rikstoto, økonomisk oversikt som grunnlag 
for avgiftsfastsettelse - se SÆRAVGIFTER 
(1990-91) I, 2. 

Norsk Romsenter, organisering av Tromsø Satel
littstasjon under - se VITENSKAP (1989-90) Il, 
5. 

- Utlemming av Statens Pensjonskasse - se STA
TENS PERSONALPOLITIKK (1990-91) II, 4. 

Norsk senter for folkekultur i Rauland, bev. 1991-
se HØGSKOLER (1990-91) I, l. 

Norsk Skogbruksmuseum- se KULTUR (1989-90) 
I, 2. 

Norsk Spesialavfallslager A/S, samordning av tre 
selskap- se FORURENSNING (1992-93) III, 2. 

Norsk Spesialavfallsselskap A/S, samordning av 
tre selskap- se FORURENSNING (1992-93) Ill, 
2. 

Norsk Språkråd, tinglysingsblanketter på nynorsk 
-se SPRÅK (1990-91) III, 8. 

Norsk Søndagsskoleforbund, utlemming av Sta
tens Pensjonskasse- se STATENS PERSONAL
POLITIKK (1990-91) II, 4. 

Norsk Teknisk Museum, bev. til nybygg- se KUL
TUR (1989-90) I , 2. 

Norsk Tipping A/S, budsjett - se LOTTERI OG 
SPILL (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

- distriktspolitiske hensyn ved utplassering av 
OnLine-terminaler - se LOTTERI OG SPILL 
(1992-93) Ill, 3. 

- inntekter fra - se LOTIERI OG SPILL (1992-93) 
I, 2. 

- omdanning til 100 pst. statsaksjeselskap - se 
LOTTERI OG SPILL (1991-92) IV, 2. 

- skattefrihet - se SKATTER (1991 -92) IV, 10 . 
tilbud til kommisjonærer om on-line- system - se 
LOTTERI OG SPILL (1992-93) Ill, l. 

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), bev. - se 
VITENSKAP (1989-90) I, 2; (1990-91) I , 3. (1991-
92) I , 2; (1992-93) I, 2. 

- valg til Rådet for- se VITENSKAP (1989-90) II, 
3. 

Norsk Utvandrarmuseum, Hamar, nybygg for- se 
KULTURVERN (1989-90) Ill, 3. 

- bev. 1993- se KULTURVERN (1992-93) I , 2. 
Norsk Vekst A/S (Norsk Venture A/S)- se INDU

STRIUTBYGGING (1989-90) I, l. 
Norsk Venture A/S (Nå Norsk Vekst A/S)- se IN

DUSTRIUTBYGGING (1989-90) I, l. 
Norsk Vinterutstyr A/S, krav fra LOOC ved leve

ranser til OL- se INDUSTRI (1992-93) HI, 8. 
Norske 4H, tilskudd -se LANDBRUK (1991-92) I, 

l; (1992-93) I, l. 
Norske Bryggerier, reklamekampanje - se ALKO

HOL (1990-91) III, 7. 
Norske kirkeakademiers fellesråd, innlemming i 

Statens Pensjonskasse - se STATENS PERSO
NALPOLITIKK (1990-91) Il, 4. 

Norske kulturdager i København, tilskudd 1990-
se KULTUR (1989-90) I, 2. 

Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museer, ut
lemming av Statens Pensjonskasse - se STA
TENS PERSONALPOLITIKK (1990-91) Il, 4. 

Norske Kveners Forbund, tilskudd 1990 - se SA
MER (1989-90) I, l. 

Norske Lavinehunder, tilskudd til opplæringstil
tak- se REDNINGSTJENESTE (1991-92) I, l. 

Norske Lov 15. april 1687, opphevelse av artikler
se LANDBRUK (1991-92) IV, 2. 

Norske Meierier, planer om nytt fraksjoneringsan
legg for smør · se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1990-91) Ill, 2. 

Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF), til
skudd- se FORSVAR (1992-93) I, l. 

Norske Shell, ekstrabevilgning til Norges-profile
ring- se REISELIVSNÆRING (1991-92) Ill, 2. 

- gasskraftverk på Kollsnes i Øygarden - se OL
JEUTVINNING (1991-92) Ill, l. 

- markedsføring av Norge som reiselivsland- se 
REISELIVSNÆRING (1991-92) Il, l. 

Norske Sivilingeniørers Forening, lønnsnemnd
behandling av arbeidstvist - se LØNN (1992-93) 
IV, 2. 

Norske Skog, søknad om kraft til ny papirfabrikk -
se ELEKTRISITET (1990-91) Ill, 13. 

Norskopplæring for innvandrere, gruppestørrelse 
·se VOKSENOPPLÆRING (1990-91) Ill, l. 

NORTRA, prøvemodell for finansiering av mar
kedsføring - se REISELIVSNÆRING (1992-93) 
I, 2. 

- tilskudd til reiselivnæringens markedsføring, 
budsjett 1990 - se REISELIVSNÆRING (1989-
90) I, l ; (1990-91) I , l ; (1991-92) I, l ; Il, l og Ill, l ; 
(1992-93) I, l. 

Norway Airlines, fjerning av britiske styrerepre
sentanter- se LUFTFART (1990-91) III, 14. 

Norway Crafts, etablering på Røros - se LAND
BRUK (1991 -92) Ill, 15. 

Norway Cup, manglende hjelpeapparat for etterlat
te etter voldsofre - se RETTSVESEN (1990-91) 
Il, 2. 

Norway Foods Ltd. A/S, garantifullmakt- se FIS
KEOMSETNING (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2; 
(1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- produksjon for Verdens Matvareprogram - se 
SYSSELSETTING (1990-91) Il, 11. 

- tiltak for lokalsamfunn etter nedlegging og per
mitteringer - se l<,ISKEOMSETNING (1992-93) 
Ill, l. 

Norway House, San Francisco, suspensjon av be
styrer- se SJØFART (1992-93) Ill, 2. 

Norwegian Tale Minerals A/S, konsesjon for mi
neralutvinning - se INDUSTRI (1990-91) Ill, 16. 

Notarialforretninger, kjæremålsadgang for avgjø
relser under- se RETTSVESEN (1989-90) IV, 5. 

Notodden, bruk av statsmidler til fjernadopsjon av 
utvist asylsøkerfamilie - se INNVANDRERE 
(1989-90) Ill, 22. 

- ekstramidler fra eldremilliarden - se ELDRE
OMSORG (1990-91) Ill, 4. 

- flytting av Norfolier til Lillestrøm - se INDU
STRI (1991-92) III, 7. 

Notodden kommune, dekning av utgifter til skog
branner· se NATURSKADER (1992-93) Ill, 4. 

- næringsfond tilsvarende verdi av hjemfalt kraft
verk- se STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31. 

Novaja Semlja, atomprøvesprengning - se UTEN
RIKSSAKER (1990-91) III, 5 og 16. 

- dumping av atomavfall i havet - se FORURENS
NING (1991-92) Ill, 18. 

- russiske atomprøvesprengninger - se UTEN
RIKSSAKER (1991 -92) Ill, 27. 

- ødelegging av spesialavfall ved atomsprengning 
-se FORURENSNING (1991-92) Ill, 6. 

- sovjetiske Qrøvesprengninger med atomvåpen -
se ATOMVAPEN (1989-90) Ill, 5. 

NOx-utslipp, reforhandling av avtaler om - se FOR
URENSNING (1989-90) Il, 2. 
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- tiltak mot- se FORURENSNING (1992-93) Il, 5. 
- tiltaksplan for reduksjon - se MILJØVERN 

(1990-91) Ill, 22 . 
NRK- se Norsk Rikskringkasting. 
NRK-avgift på utstyr som ikke vedkommer NRK 

eller radiosendinger - se NORSK RIKSKRING
KASTING (1990-91) Ill, l. 

NSA-avlytting av norsk telenett, sammenheng 
med avlyttingsstasjon på Ruseløkka - se FOR
SVAR (1989-90) Ill, 18. 

NSB, endr. i bevilgningsreglementet vedr. rentebe
lastning av statens kapital - se STATSBUD
SJETTET (1991-92) I, 3. 

- førtidspensjonering - se STATENS PERSO
NALPOLITIKK (1990-91) I, l og Il, 3; (1991-92) 
Il, 6 og 10; (1992-93) Il, 4. 

- førtidspensjonering - se STATSBUDSJETTET 
(1990-91) I, 31; (1991-92) I, 36. 

- førtidspensjonering - se TRYGDER (1989-90) Il, 
5. 

- konstitusjonelle antegnelser 1991 til bruk av 
konsulenttjenester - se RIKSREVISJONEN 
(1992-93) Il, 2. 

- verkstedsdrift, modernisering og effektivisering 
-se STATSBUDSJETTET (1991-92) I, 36 . 

- økonomisystemer, konstitusjonelle antegnelser 
1990- se RIKSREVISJONEN (1991-92) Il, 4. 

NSB Gardermobanen A/S, lån til Gardermo-pro
sjektet - se LUFTFART (1992-93) I , 2. 

NSBs godstransport-informasjonssystem, konsti
tusjonelle antegnelser 1989- se RIKSREVISJO
NEN (1990-91) Il, 10. 

NSBs reisebyrå, konstitusjonelle antegnelser 1988 
til den økonomiske styringen - se RIKSREVI
SJONEN (1989-90) Il, 6. 

NSBs reisebyrådivisjon, beregning av driftskre
ditt/mellomvære - se STATSBUDSJETTET 
(1990-91) I, 31 

- konstitusjonelle antegnelser 1989- se RIKSRE
VISJONEN (1990-91) Il, 10. 

NSB - se forøvrig JERNBANER 
NTNF - se Norges Teknisk-Naturvitenskapelige 

Forskningsråd. 
Nullpensjoner, konsekvenser av samordning- se 

STATENS PERSONALPOLITIKK (1990-91) li, 
2. 

Nullskatteytere, tiltak mot - se SKATTER (1989-
90) Ill, 5. 

NUTEC og Statens dykkerskole - se VIDEREGÅ
ENDE SKOLER (1989-90) Il, 3. 

NUTS-inndeling innen EØS- se DISTRIKTSUT
BYGGING (1992-93) I, l. 

- innen EØS, høringsnotat om- se DISTRIKTS
UTBYGGING (1992-93) Ill, l. 

NVE- se Norges vassdrags- og energiverk. 
Nydalen, ny industrivirksomhet - se INDUSTRI 

(1991-92) III, 22. 
- Oslo, arbeidet med nye industriprosjekter - se 

INDUSTRIUTBYGGING (1989-90) Ill, 2. 
Nye Fosdalen Bergverk, avslag på oppstartingstil

skudd- se BERGVERK (1989-90) Ill, 3. 
Nyfødte, blodscreening av - se SYKDOMMER 

(1991-92) Il, 2. 
Nynazisme, samordning av tiltak mot- se INTER

NASJONALT SAMARBEID (1992-93) Ill, 3. 
Nynorsk, forsinket utgivelse av lærebøker på - se 

LÆREMIDLER (1990-91) Il, l 
målbruksregler i P4- se SPRÅK (1992-93) Ill, 7. 

- på mynter og sedler- se SPRÅK (1992-93) III, 4. 
- som opplæringsspråk for innvandrere - se 

SPRÅK (1992-93) III, 5. 
- som skolemål etter folkeavstemning - se 

SPRÅK (1991-92) Ill, l. 
tinglysingsblanketter- se SPRÅK (1990-91) Ill, 
8. 

Nyset-Steggje vassdragene, Årdal kommune, per
manent anleggsveg - se VASSDRAGSREGU
LERING (1991-92) Il, 3. 

Nytt fra Norge, støtte til flypostavisen til misjonæ
rer- se TROSSAMFUNN (1989-90) I, 2. 

Nytt Rikshospital, budsjett 1993 - se SYKEHUS 
(1992-93) I, l. 

- bygging og drift av- se SYKEHUS (1991-92) li, 
5. 

- finansiering av vei og kollektivsystem - se SY
KEHUS (1992-93) HI, 17. 

Nærbutikker, distriktspolitiske hensyn ved utplas
sering av On Line-terminaler - se VAREHAN
DEL (1992-93) Ill, 2. 

Nærings- og distriktsutviklingsfond, lov om Sta
tens- se INDUSTRIUTBYGGING (1991-92) IV, 
l. 

Nærings- og energidepartement, opprettelse av et 
-se DEPARTEMENTER (1992-93) I, 10 og Il, 5. 

Nærings- og strukturpolitikk - se STATSBUD
SJETTET (1991-92) I, 39; (1992-93) l, 2 og 35. 

Næringsbidrag til vernepliktige selvstendig næ
ringsdrivende - se MILITÆRT PERSONELL 
(1992-93) Il, 2. 

Næringsdepartementet, budsjett - se DEPARTE
MENTER (1989-90) I, 6; (1990-91) I, 10; (1991-92) 
I, 11; (1992-93) I, 12. 

- endr. bt1dsjett 1992 - se DEPARTEMENTER 
(1992-93) Il, 4. 

- konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTE
MENTER (1990-91) Il, 5; (1991-92) li, 2; (1992-93) 
Il, 6. 

Næringsdrivende, selvstendig, adgang til utbeta
ling av privat pensjonsforsikring- se FORSIK
RING (1991-92) Il, 2. 

Næringsfond, interkommunale, saldering 1991- se 
STATSBUDSJETIET (1990-91) I , 31 

- Karasjok konur.une - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1990-91) I, l 

- kommunale, ekst.ra tildeling ved regionale løs
ninger- se DISTRIKTSUTBYGGING (1991-92) 
HI, 9. 

- kommunale, endr. budsjett 1991 -se SYSSEL
SETTING (1990-91) Il, 11 

- kommunale, sikring mot økonomisk kriminali
tet- se DISTRIKTSUTBYGGING (1990-91) Ill, 
9 

- kommunale, skattefritak for investeringstil
skudd - se DISTRIKTSUTBYGGING (1991-92) 
Ill, 2. 

- kommunale, tilskudd til - se DISTRIKTSUT
BYGGING (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) 
l, l. 

- overføring til kommunale - se ELEKTRISITET 
(1992-93) Il, 8. 

- satsing på regionale fond og kommunale- se DI
STRIKTSUTBYGGING (1989-90) Ill, 9 

- til Notodden kommune tilsvarende verdi av 
hjem.falt kraftverk - se STATSBUDSJETTET 
(1990-91) I, 31. 

- til Verran kommune, Nord-Trøndelag - se IN
DUSTRIUTBYGGING (1989-90) Il, 2. 

Næringsfondet A/S, forslag fra Høyre forkastet -se 
INDUSTRI (1990-91) I, 2 

- forslag om opprettelse (trukket)- se INDUSTRI 
(1990-91) Il, 2. 

- forslag om opprettelse av - se STATSBANKER 
(1990-91) I, l 

Næringskomite, opprettelse av en- se STORTIN
GET (1991-92) Il, 10. 

Næringslivet, i Nord-Norge, tiltak for - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1989-90) Il, 3; INDU
STRI (1989-90) III, 4. 

- egenkapitalsituasjonen - se STATSBUDSJET
TET (1990-91) I, 2 
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- forslag om tiltak for bedret egenkapitaltilgang
se FINANSER (1990-91) Il, 4 

- forslag om tiltak mot offentlig skjemavelde- se 
STATSFORVALTNING (1992-93) Il, 3. 

- interp. om eierstrukturen i - se INDUSTRI 
(1992-93) 11, 7. 

- investeringer i utlandet- se SYSSELSETTING 
(1989-90) Ill, 31 

- konkurranseevne og sysselsetting - se INDU
STRI (1990-91) Ill, 17 

- lønnstillegg til toppledere og forholdet til lønn
soppgjøret- se LØNN (1989-90) Ill, 8 

- tilpassing til EFs indre marked - se INDUSTRI 
(1990-91) Ill, 13. 

- tiltak for investeringer i Norge- se INDUSTRI 
(1989-90) Ill, 3. 

- tiltakspakke, saldering 1993 - se STATSBUD
SJETTET (1992-93) I, 32. 

Næringslivsengasjement i u-land - se UTVIK
LINGSHJELP (1989-90) I, l og 3; Il, l og 11; 
(1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; Il, 3; (1992-93) I, l. 

- blandede kreditter til EB-Nera for leveranser til 
Pakistan - se UTVIKLINGSHJELP (1990-91) Il, 
10. , , 

- garantiordning (saldering 1990)- se STATSBUD
SJETTET (1989-90) I, 26. 

- inndekning av bev. til blandede kreditter - se 
UTVIKLINGSHJELP (1991-92) Il, 6. 

- inndekning av bev. til blandede kreditter - se 
UTVIKLINGSHJELP (1992-93) Il, l. 

Næringslivsledere, lønnsutviklingen for - se 
STATSBUDSJETTET (1989-90) I, 36. 

Næringslovgivningen, endr. som følge av EØS-av
talen- se INDUSTRI (1992-93) IV, l. 

Næringslovutvalget, forenkling av offentlig oppga
veplikt- se STATSFORVALTNING (1991-92) Ill, 
4. 

- krav ved foretaksetableringer - se INDUSTRI. 
(1991-92) Ill, 6. 

- lovforenklinger for næringslivet- se INDUSTRI 
(1991-92) Ill, 3. 

Næringsmiddelindustrien, konsekvenser av 
GATT- regelverket - se ØKONOMISK SAMAR
BEID (1991-92) Ill, 3. 

- konsekvenser ved et åpnere marked - se INDU
STRI (1989-90) Ill, 15. 

- økt forskningsinnsats- se LANDBRUKSPRO
DUKTER (1991-92) I, l. 

Næringsmiddelkontroll - se LANDBRUKSPRO
DUKTER (1990-91) I, l 

- finansiering av den kommunale - se STATS
BUDSJETTET (1990-91) I, 31. 

Næringsmiddelloven, endr. som følge av EØS-av
talen- se FOLKEHELSE (1992-93) IV, l. 

Næringspolitikk - se INDUSTRI (1989-90) I, 2; 
(1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- redegjørelse om- se INDUSTRI (1990-91) Il, 7. 
Næringsstøtte, nedbygging av - se INDUSTRI 

(1990-91) Il, 7. 
Næringsutvikling i distriktene, budsjett 1993 - se 

. DISTRIKTSUTBYGGING (1992-93) I, l. 
Næringsvirksomhet i distriktene, bedriftsrettet 

rentestøtte - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1992-93) Il, 2. 

Næringsøkonomisk Institutt, integrering i ny Stif
telse for Samfunns- og Næringslivsforskning -
se VITENSKAP (1990-91) I, 2. 

Nærkringkastingsloven, opphevelse av - se 
KRINGKASTING (1992-93) IV, l. 

Nærkringkastingsnemnda, konsesjonskrav til Ra
dio Limelight i Stavanger- se KRINGKASTING 
(1991-92) Ill, l. 

- konstitusjonelle antegnelser 1990 til regnskaps
føring og kontroll - se RIKSREVISJONEN 
(1991-92) Il, 4. 

- melding om virksomheten - se KRINGKAS
TING (1991-92) Il, 2. 

Nærkringkasting, mediemeldingen - se KRING
KASTING (1992-93) Il, 5. 

Nærlandsheimen, flytting av to psykisk utvik
lingshemmede brødre - se FUNKSJONSHEM
MEDE (1991-92) Ill, 9. 

Nærmiljøpolitikk, melding om (ikke behandlet) -
se MILJØVERN (1992-93) Il, 12. 

NærpolitJ, utredning av spørsmål om - se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1992-93) I, l. 

Nærradio, avgiften av reklameinntekter - se 
KRINGKASTING (1989-90) Ill, 2. 

- forslag om å fjerne reklameavgiften- se KRING
KASTING (1989-90) Il, 2. 

- konsesjonsvilkår - se KRINGKASTING (1991-
92) Il, 2. 

- reduksjon i avgiftene - se KRINGKASTING 
(1989-90) Ill, 3. 

- saksbehandling i Statens Teleforvaltning - se 
KRINGKASTING (1991-92) HI, 3. 

- tildeling av frekvenser - se KRINGKASTING 
(1992-93) Ill, 4. 

Nærradioer og presseetikk- se KRINGKASTING 
(1989-90) Ill, 8. 

Nærøy, bo- og driveplikt ved overtakelse av eien
dom- se LANDBRUK (1991-92) Ill, 3. 

Nærøy kommune, oppfordring til importforbud av 
tropisk tømmer- se MILJØVERN (1990-91) Il, 6. 

Nødhjelp- se Humanitært hjelpearbeid. 
- budsjett - se UTENRIKSSAKER (1991-92) I, l; 

(1992-93) I, l. 
- endr. budsjett 1991 - se UTENRIKSSAKER 

(1991-92) Il, 4. 
- kontroll med midler forvaltet av frivillige orga

nisasjoner- se UTENRIKSSAKER (1992-93) Ill, 
14. 

- til Russland - se UTENRIKSSAKER (1991-92) 
Ill, 14 og 17. 

Nødmeldetjeneste, opprettholding av- se HELSE
VESEN (1991-92) Ill, 23. 

Nødrettsbestemmelsen i viltloven - se NATUR
VERN (1991-92) Il, 2. 

Nødvergeparagrafen i viltloven, innstramming- se 
NATURVERN (1992-93) IV, 2. 

Nøtterøy prestegård, salg av- se DEN NORSKE 
KIRKE (1992-93) HI, 2. . 

Oblatordning for registrering av kjøretøy, innfø
ring av- se VEGVESEN (1990-91) I, l (1991-92) I, 
l; og VEGTRAFIKK (1990-91) IV, l. 

Obligasjoner, nye skatteregler for gevinst på - se 
SKATTER (1990-91) IV, 4. 

Obligasjonsfond, beskatning av overskudd - se 
SKATTER (1991-92) IV, 3. 

ODA-kriterier for utviklingshjelp - se UTVIK
LINGSHJELP (1989-90) Il, 2; (1990-91) I, 2. 

ODA-reglene for bistandsmidler - se UTVIK
LINGSHJELP (1989-90) Il, 11. 

- for godkjent bistand og bev. til flyktningehjelp
se UTVIKLINGSHJELP (1989-90) Il, 4 

Odda-Kvinnherad, riksveganlegg i forbindelse med 
Folgefonntunnel- se VEGVESEN (1991-92) Il, 9. 

Odda-Tyssedal, sikring av Rv 4 7 - se VEGVESEN 
(1991-92) Ill, 4. 

Odda Smelteverk A/S, redusert elektrisitetsavgift 
-se INDUSTRI (1991-92) Il, 2. 

Odelsloven, endr. i- se LANDBRUK (1992-93) IV, 2 
og4. 

- endr. i forbindelse med ny ekteskapslov- se FA
MILIE (1990-91) IV, 4 

- endring som sikrer fraskiltes rettigheter - se 
LANDBRUK (1990-91) III, 14. 

Odelsløsning, prisfastsettelse ved - se LAND
BRUK (1990-91) Ill, 4. 
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Odelsretten, tiltak for større bruk av jenter - se 
JORDBRUK (1989-90) Ill, 2. 

OECD, regler for bistandsmidler - se UTVIK
LINGSHJELP (1989-90) Il, 11. 

Offentlig forvaltning, lov om forsøk i- se STATS
FORVALTNING (1991-92) IV, 2. 

Offentlig sektor, effektiviseringsmuligheter - se 
STATSFORVALTNING (1991-92) Il, 2. 

Offentlig støtte, lov om- se EFI'A/EF (1992-93) IV, 
8. 

Offentlig virksomhet, produktiviteten i - se 
STATSFORVALTNING (1989-90) Ill, 3. 

Offentlige anskaffelser, lov om - se EFTA/EF 
(1992-93) IV, 10. 

Offentlige innkjøp, anbudsregler - se KOMMU
NER (1990-91) li, 52 

- kommuners praktisering av regler for - se KOM
MUNER (1990-91) Ill, 9 

- preferanser for norske bedrifter - se KOMMU
NER (1990-91) Ill, 37 

- valg av hovedleverandør av datautstyr til Tryg
deetaten- se TRYGDER (1990-91) Il, 8. 

Offentlige registre, forenkling av næringslivets 
rapporteringsplikt - se STATSFORVALTNING 
(1991-92) Ill, 4. 

Offentlige tjenester, forslag om privatisering -se 
STATSFORVALTNING (1990-91) li, l. 

Offentlige utvalg, styrer og råd 1989- se DEPAR
TEMENTER (1989-90) li, 8. 

Offentliggjøring av en del saker fra lukkede møter 
-se- STORTINGET (1991-92) Il, 11. 

Offentlighetsloven, endr. i - se KOMMUNER 
(1991-92) IV, 3. 

- endr. i -se STATSFORVALTNING (1992-93) IV, 
2. 

- ev. endr. i forbindelse med Riksrevisjonens ar
beid- se RIKSREVISJONEN (1992-93) li, 2. 

- hemmelighold av posisjonspapirer til EF-korn
misjonen - se STATSFORVALTNING (1992-93) 
Ill, 6. 

- hemmeligholdelse av statlige lederlønninger- se 
STATSFORVALTNING (1991-92) Ill, 6. 

- joumalføringspraksis i departementene - se 
STATSFORVALTNING (1992-93) Ill, l. 

- Olradministrasjonens informasjon til pressen
se STATSFORVALTNING (1991-92) Ill, 2. 

- praktisering i forhold til EØS-avtalen og et ev. 
norsk EF-medlemskap - se STATSFORVALT
NING (1992-93) Il, 5. 

- regler for kommunenes informasjonsplikt - se 
STATSFORVALTNING (1991-92) Ill, 7. 

Offshore-flåten, gjennomgang av konkurransevil
kår og utviklingsmuligheter - se SJØFART 
(1989-90) I, 2. 

Offshoreindustri, konkurranseforholdene - se OL
JEUTVINNING (1992-93) Ill, l. 

- krav om unntak ved EØS- forhandlingene - se 
EFTA/EF (1990-91) Ill, 10. 

Ofotbanen, omlegging av budsjett og regneskap -
se JERNBANER (1992-93) Il, 3. 

OFU-kontrakter, endr. bev. 1992 - se INDUSTRI 
(1992-93) Il, 4. 

Okkupasjonshistorie i skolen- se GRUNNSKOLE 
(1991-92) Ill, 14. 

Olavsfestdagen i Trondheim, bev. 1993 til stiftelsen 
-se KUNST (1992-93) I, 2. 

Olavsstipendiet, målgruppe - se DEN NORSKE 
KIRKE (1992-93) I, 2. 

Oldedalen postkontor, samlokalisering med land
handelen- se POST (1992-93) Ill, 3. 

Ole Bull Akademiet, bev. 1990- se KUNST (1989-
90) l, 2; (1990-91) I, 2. 

- bev. 1993 til utbyggingsprosjekt - se KULTUR 
(1992-93) l, 2. 

- tilskudd til kursvirksomhet - se HØGSKOLER 
(1991-92) I, l. 

Olivin A/S, erverv av eierinteresser i Moxy-pro
sjektet- se STATSBEDRIFTER (1990-91) Il, 5. 

- privatisering av- se STATSBEDRIFTER (1989-
90) Ill, 10. 

OL, Lillehammer 1994, designkonkurranse i for
bindelse med- se IDRETI (1989-90) Ill, 14 

- arbeidsmåten i OL-styret ved valg av OL-maskot 
-se IDRETT (1989-90) Ill, 15 

- arenalokaliseringer- se IDRETT (1989-90) Il, l 
- avgangsvederlag og anbudsstrategi etter Haa-

vinds avgang- se IDRETI (1990-91) Ill, 4 
- beskyttelse av det olympiske symbol og em

blem- se (1992-93) IDRETI (1992-93) IV, l. 
- bev. til planlegging 1990 - se DISTRIKTSUT

BYGGING {1989-90) I, l 
- bevilgninger - se STATSBUDSJETTET (1989-

90) I, 4; (1990-91) I, 4; {1991-92) I, 3; (1992-93) I, 3. 
- bob- og akekonkurransene- se IDRETI (1990-

91) Ill, 8 
- bruk av norske varer og firma ved utbygginga

se IDRETT {1990-91) Ill, 11 
bruk av politireserven- se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1990-91) IV, l 

- budsjett 1991 -se IDRETI {1990-91) I, 2; (1991-
92) I, l; (1992-93) I, l. 

- ekstrabelastninger for sykehusene - se SYKE
HUS (1992-93) Ill, 12. 

- endr. budsjett 1992- se (1992-93) IDRETI (1992-
93) Il, 2. 

- erfaringer fra bf\lk av helikopterovervåking - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1992-93) 
Ill, 14. 

- et nordisk miljøvemsenter til- se MILJØVERN 
(1989-90) Il, 2 

- etterbruk av Radio- og TV-senteret - se IDRETT 
(1989-90) III, l 

- etterbruksfond, forslag fra SV - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I 

- fallskjermer til direktører- se IDRETT (1991-92) 
III, 6. 

- fordeling av midler til kulturtiltak, informasjon 
og representasjon - se (1992-93) IDRETI (1992-
93) Ill, l. 

- fremme av masseidretten - se IDRETT (1989-90) 
III, 11 

- kommunale infrastrukturtiltak, tilleggsbev. 
1992- se DISTRIKTSUTBYGGING (1992-93) li, 
2. 

- kontraktørvirksomhet ved utbyggingen- se AR
BEIDSVILKÅR (1991-92) Ill, 2 og 10. 

- kontroll- og innsynsgruppe - se IDRETI (1990-
91) Ill, 12 

- kostnadsramme for driftsutgifter - se STATS
BUDSJETTET (1989-90) Il, 11. 

- krav fra LOOC til Norsk Vinterutstyr A/S- se IN
DUSTRI (1992-93) Ill, 8. 

- krav om informasjon til pressen- se MASSEME
DIA (1991-92) Ill, l. 

- lokalisering av kulturbygg - se KULTUR (1990-
91) Ill, l 

- midler til toppidrettsutøvere- se IDRETT (1989-
90) III, 12 

- monopol for busselskapet Transport 94 - se 
VEGTRAFIKK (1991-92) Ill, 15. 

- Norgesprofilering gjennom- se UTENRIKSSA
KER (1992-93) I, l. 

- omdisponeringer mellom rammer - se STATS
BUDSJETTET (1992-93) Il, 8. 

- politiberedskap- se POLITI OG PÅTALEMYN
DIGHET (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, 
l og Il, l; (1992-93) I, l. 

- pris på leie av linjer for utenlandske TV-selska
per- se (1992-93) IDRETT (1992-93) Ill, 4. 

- pris- og avanseregulering ved utbygging - se 
PRISER (1990-91) Ill, 2 
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- profileringskampanje · se REISELIVSNÆ
RING (1989-90) I, l; (1990-91) I, l. 

- prosjekteringsarbeid samtidig med saksbehand
ling i politiske organer. se IDRETI (1989-90) Ill, 
3. 

- reduksjon i utgifter til åpningsseremoni - se 
(1992-93) IDRETT (1992-93) Ill, 2. 

- Regjeringens holdning til- se IDRETT (1989-90) 
Ill, 7 

- sikring av punktligheten i togtrafikken · se 
JERNBANER (1992-93) Ill, 4. 

- støtte fra Forsvaret· se FORSVAR (1991-92) Il, 8. 
- særlov om bruk av olympiske symboler - se ID-

RETT (1990-91) III, 2 
- tilrettelegging for funksjonshemmede - se ID

RETT (1990-91) Ill, 9 
- tilskudd 1991 · se DISTRIKTSUTBYGGING 

(1990-91) I, l 
- trafikksikkerhetsarbeid . se VEGTRAFIKK 

(1991-92) Ill, 5. 
- tunnelløsning for Mesnadalsarmen · se VEGVE-

SEN (1990-91) Ill, 15 • 
- utdanning av politireserve- se POLITI OG PA

TALEMYNDIGHET (1992-93) Ill, 4. 
- utgifter for Statens teleforvaltning · se TELE

KOMMUNIKASJONER (1990-91) Il, 4 
- utprøving av gassdrevne busser · se VEGTRA

FIKK (1991-92) III, 11. 
- veginvesteringer ·se VEGVESEN (1991-92) I, l. 
- vegtrafikkplan· effektiviseringstiltak- se VEG-

VESEN (1991-92) Il, 10. 
- økonomiske ansvarsforhold m.m. - se STATS

BUDSJETTET (1989-90) I, 26 
- økonomiske fordeler for ansatte - se IDRETI 

(1991-92) Ill, 2. 
Akersvika, skøytehall ved, forslag fra SV · se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. 

OL-maskoten Haakon, arbeidsmåten i OL-styret 
ved valg av- se IDRETT (1989-90) Ill, 15. 

OL-mynt, endr. i sentralbankloven - se IDRETI 
(1989-90) IV, l. 

OL-president Arne Myhrvold, involvert i nedleg
ging av konfeksjonsfabrikk· se IDRETT (1989-
90) III, 10. 

OLJE ........................... .. ...... 429 

Olje og samfunn, forskningsprogrammet · se VI
TENSKAP (1989-90) I, l. 

Olje- og energidepartementet, b.udsjett- se DE
PARTEMENTER (1989-90) I, 6; (1990-91) I, 10; 
(1991-92) I, 11; (1992-93) I, 12. 

- konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTE
MENTER (1992-93) Il, 6; (1989-90) Il, 7; (1990-91) 
Il, 5; (1991-92) Il, 2. 

- sammenslåing med Næringsdepartementet· se 
DEPARTEMENTER (1992-93) I, 10. 

Oljeavfall, mottaksanlegg i Haakonsvern ·se FOR
SVARSMATERIELL (1989-90) li, 3. 

Oljedirektivet, redegjørelse om status i EF- for
handlingene- se EFTA/EF (1992-93) Il, 21. 

Oljedirektoratet, budsjett· se OLJE (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, 3; (1992-93) I, 2. 

- endr. budsjett 1992- se OLJE (1992-93) II, 2. 
- omgjøring av stilling· se OLJE (1992-93) I, 3. 
- samarbeid med oljeselskapene · se OLJE (1990-

91) Ill, l 
- undersøkelse av trykkfallsyke ved dypvanns

dykking. se OLJE (1989-90) III, 3. 
- årsberetning 1989 og 1990- se OLJE (1991-92) li, 

2. 
Oljefond- se Statens petroleumsfond. 
Oljelekkasje fra krysseren Blucher i Oslofjorden -

se FORURENSNING (1989-90) III, 23 

- fra M/S Tirrana i Gisundet i Troms - se FOR
URENSNING (19139-90) III, 22. 

- fra Mercantil Marica i Sognefjorden - se FOR-
URENSNING (1989-90) III, 18 ................ . 

OL.JEOMSETNING ............................. . 
434 

Oljepriser, torslag fra Kristin Halvorsen om endr. i 
oljebeskatningen pga. ekstraordinært høye - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. 

Oljeselskapene, krav til bruk av norsk språk i 
rettssaker rr.ot - se RETISVESEN (1989-90) III, 
5. 

- planer om personellreduksjoner . se ARBEIDS
MIWØ (1989-~0) III, 2 

Oljeselskaper, tilbaketrekking av forslag om redu
sert kildeskatt· se STATSBUDSJETTET (1991-
92) I, 36. 

Oljeskattekontoret, budsjett- se SKATTEADMI
NISTRASJON (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-
92) I, l; (1992-93) I, l. 

Oljeutslipp, forskrifter for- se FORURENSNING 
(1991-92) Ill, 13. 

- fra industri og båter, tiltak mot- se FORURENS
NING (1990-91) III, 2 

- fra skip, erstatningsansvar · se SIKKERHET 
TIL SJØS (1991-92) li, 2. 

- fra skipsvark, tiltak mot . se FORURENSNING 
(1990-91) III, 21. 

- i Oslofjorden · se FORURENSNING (1991-92) 
Ill, 7. 

- tillatelse for profesjonelle firmaer til å delta i 
opprenskning · se FORURENSNING (1989-90) 
Ill, 33. 

OLJEUTVINNING .. . .................. 437 

Oljevern -se FORURENSNING (U?92-93) Il, 6. 
Oljevernaksjoner, ekstrabev. 1991 til akutte - se 

FORURENSNING (1991-92) Il, l. 
- utgifter til ekstraordinære - se FORURENS

NING (1990-91) Il, l. 
Oljevernberedskap · se FORURENSNING (1991-

92) Il, 4. 
- etableringer på Mongstad og Fedje · se FOR

URENSNING (1989-90) I, 2 
- etter ulykken i Sognefjorden - se FORURENS

NING (1989-90) III, 3 og 12 
- flerbrukskonsept for oljevernkatamaran/rutebåt 

·se FORURENSNING (1991-92) Ill, 26. 
- i Barentshavet- se OLJE (1989-90) Ill, l 
- i Oslofjorden og Grenlandsfjorden - se FOR-

URENSNING (1991-92) Ill, 12. 
- internasjonal konvensjon (ikke-beh.) - se FOR

URENSNING (1992-93) Il, 9. 
- miljødebatt. se FORURENSNING (1989-90) Il, 

2. 
- organisasjonsmodeller · se FORURENSNING 

(1990-91) I, l 
- organisasjonsmodeller - se FORURENSNING 

(1991-92) I, l. 
- prioritering av arbeidet med melding · se FOR

URENSNING (1992-93) I, l. 
- SFTs rolle· se FORURENSNING (1990-91) Ill, 

25. 
- utredning om Forsvarets ressurser - se FOR

URENSNING (1991-92) Ill, 8. 
- utstyr til kystvaktfartøy· se FORURENSNING 

(1992-93) Il, 2. 
- ved oljelekkasje skipet «Sonata"s havari · se 

FORURENSNING (1991-92) Ill, 5. 
Olsen-Hagen, Gunn Vigdis, stortingsrepr., minne

tale over, S.tid. 1949 (4.1.90). 
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Ombudsmannsnemnda for Forsvaret, innberet
ning 1989- se FORSVAR (1989-90) Il, 5 

- valg av medlemmer- se FORSVAR (1989-90) Il, 
2. 

- virksomheten - se FORSVAR (1990-91) li, 6; 
(1991-92) Il, 7; (1992-93) Il, 9. 

Ombudsmannsnemnda for Sivile tjenesteplikti
ge, valg av medlemmer - se SIVILARBEIDERE 
(1989-90) Il, l 

- virksomheten- se SIVILARBEIDERE (1989-90) 
Il, 3; (1990-91) Il, 2; (1991-92) Il, 2. 

Ombudsordning for eldre, forslag om - se ELDRE
OMSORG (1989-90) Il, 2. 

Ombyggingsavgift for motorsykkel, fritak for 
funksjonshemmede- se SÆRAVGIITER (1989-
90) Ill, 12. 

Omgrupperinger Forsvarsdepartementets bud
sjett - se STATSBUDSJETTET (1990-91) Il, 5; 
(1991-92) Il, 2; (1992-93) Il, 4. 

- Justisdepartementets budsjett - se STATSBUD
SJETTET (1990-91) Il, 8; (1991-92) Il, 5. 

- Sosialdepartementets budsjett - se STATSBUD
SJETTET (1990-91) Il, 6; (1991-92) Il, 3; (1992-93) 
Il, 3. 

- Utenriksdepartementets budsjett - se STATS
BUDSJE'ITET (1990-91) Il, 7; (1991-92) Il, 4. 

Omgrupperinger i statsbudsjettet for 1989 - se 
STATSBUDSJETTET (1989-90) Il, 5. 

Omregistreringsavgift- se SÆRAVGIFTER (1989-
90) I, 4; (1990-91) I, 4; (1991-92) I, 3; (1992-93) I, 3. 

- for bussar ved samanslåing av selskap- se SÆ
RAVGIFTER (1990-91) Ill, 2. 

Omsetningsavgift- se MERVERDIAVGIFT 
- på kjøtt i Nord-Norge- se LANDBRUKSPRO

DUKTER (1989-90) III, 3 
- på sauekjøtt- se MERVERDIAVGIFT (1989-90) 

Ill, 2. 
Omsetningsavgiftsloven, endr. i- se MERVERDI

AVGIFT (1990-91) IV, l; (1991-92) IV, 4; PRISER 
(1992-93) IV, 3. 

Omsetningsrådet, endret sammensetning - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1991-92) IV, l. 

- konstitusjonelle antegnelser 1988 til forvaltning 
av jordbruksavtalemidler - se RIKSREVISJO
NEN (1989-90) Il, 6. 

- støtte til slakterisamvirket Hed-Opp - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1990-91) Ill, 3. 

- virksomhet og regnskap for 1988 og 1989 - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1991-92) Il, l. 

- virksomheten 1986 og 1987- se LANDBRUKS
PRODUKTER (1989-90) Il, 2. 

Omsettelige kvoter, forslag om - se FISKERIER 
(1992-93) Il, 4. 

Omskjæring av piker, informasjon om lovforbud -
se HELSEVESEN (1992-93) Ill, 5. 

Omsorgsarbeid, pensjonspoeng for ulønnet - se 
FOLKETRYGD (1990-91) IV, 2. 

Omsorgsfag, ny struktur - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1989-90) Ill, 20. 

Omsorgslønn- se SOSIALVESEN (1991-92) IV, l. 
- avslag til foreldre med funksjonshemmde barn 

som mottar hjelpestønad- se TRYGDER (1990-
91) Ill, l 

- rett til feriepenger for personer som mottar - se 
TRYGDER (1990-91) Ill, 2. 

Omsorgspenger, opphevelse av skattefritak for yr
kesaktive - se SKATTEFRADRAG (1989-90) IV, 
2 

-· ved adopsjon, opphevelse av stønad for yrkesak
tive- se FOLKETRYGD (1989-90) IV, 3. 

Omsorgspermisjon for pårørende - se TRYGDER 
(1991-92) Il, l. 

- ved adopsjon- se TRYGDER (1989-90) IV, l. 
Omsorgssektoren, bev. til sysselsetting- se KOM

MUNENES ØKONOMI (1992-93) I, 2. 

Omsorgstjenester, finansiering av stillinger innen 
kommunal- se HELSEVESEN (1991-92) Ill, 9. 

- ny sosiallov- se SOSIALVESEN (1991-92) IV, l. 
- bolig med heldøgns -se FUNKSJONSHEMME-

DE (1990-91) IV, 2. . 
Omsorgstjenestene- se HELSEVESEN (1989-90) I, 

l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 
Omstillingsarbeidet i staten, situasjonsrapport 

om- se STATSFORVALTNING (1992-93) Ill, 3. 
Omstillingsenhet for overtallige statsansatte - se 

STATENS PERSONALPOLITIKK (1992-93) I, 
l. 

Omstillingstiltak, budsjett - se INDUSTRIUT
BYGGING (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) 
I, l; (1992-93) l, 2. 

Onsøy herredskommune, sammenslåing med 
Fredrikstad bykommune - se KOMMUNER 
(1990-91) Il, 24; (1992-93) Il, 3. 

Operaen i Kristiansund, bev.- se KUNST (1989-90) 
I, 2; (1990-91) I, 2; (1992-93) I, 2. 

Operaformål, budsjett- se KUNST (1989-90) I, 2; 
(1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

Operasjon Dagsverk, filmfremvisning ved Gimle 
skole, Kristiansand - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1991-92) HI, l. 

Operasjonskø, tiltak mot - se HELSEVESEN 
(1989-90) Ill, 8. 

Operasjonsteknikk, videreutdanning av hjelpe
pleiere- se HELSEPERSONELL (1990-91) Ill, 4. 

Oppdal, godkjenning av Fagerhaugsenteret som 
opptreningsinstitusjon - se HELSEINSTITU
SJONER (1992-93) III, l. 

Oppdragsforskning, etablering av Christian Mi
chelsen Research AS- se VITENSKAP (1991-92) 
Il, 5. 

- Statens arbeidsmiljøinstitutt, endr. budsjett 
1991- se ARBEIDSMIWØ (1991-92) li, 2. 

Oppdrettsanlegg i Finnmark og Nord-Troms, stats
garantier- se STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 
16. 

- i Trøndelag, lån til furunkuloserammede -se DI
STRIKTSUTBYGGING (1989-90) I, l. 

Oppdrettsfisk, irregulær omsetning av - se FISKE
OMSETNING (1990-91) Il, l. 

Oppdrettsfor, anvendelse av norsk vårgytende sild 
-se HAVBRUK (1992-93) Ill, l. 

Oppdrettslaks, eksport av - se FISKEOMSET
NING (1989-90) I, 2 

- tiltak mot irregulær omsetning- se HAVBRUK 
(1991-92) III, 3. 

- trussel mot vill-laksstammen - se MILJØVERN 
(1989-90) Il, 2. 

Oppdrettsloven, endr. i - se HAVBRUK (1990-91) 
IV, l; NATURVERN (1991-92) IV, 3. 

- forslag om endr. i- se HAVBRUK (1990-91) Il, 2. 
- og forholdet til midlertidig lov om tiltak mot 

sjukdom hos akvatiske organismer - se HAV
BRUK (1989-90) IV, 2. 

Oppdrettsnæringa, avfall brukt til for i pelsdymæ-
ringa- se HAVBRUK (1989-90} Ill, 12. 

- - se HAVBRUK. 
Oppdrettsnæring forøvrig- se HAVBRUK. 
Oppegård kommune, praktisering av plan- og byg-

ningsloven· se KOMMUNER (1989-90) III, 4. 
Oppfinnere - se Statens veiledningsinstitutt for 

oppfinnere. 
Opphavsrett endr. i åndsverkloven for tilpasning 

til EF-direktiv- se KULTUR (1992-93) IV, l. 
- for Brødrene Aa ved bygging av mineryddings

fartøy - se FORSVARSMATERIELL (1989-90) 
Ill, 2 

- forlenget gyldighet av fotokopieringslov - se 
KULTUR (1989-90) IV, l 

- Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kret
ser- se KULTUR (1989-90) IV, 3 
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- og edb, endr. i åndsverkloven - se KULTUR 
(1989-90) IV, 2. 

Opphevelse av 321 foreldede lover- se RETI'SVE
SEN (1989-90) IV, 7. 

- av aksjemisjonsloven- se AKSJER (1991-92) IV, 
l. 

- av brevskoleloven - se VOKSENOPPLÆRING 
(1991-92) IV, 2. 

- av gjeldende lovgivning om almenninger - se 
LANDBRUK (1991-92) IV, 2. 

- av gjeldende lovgivning om kringkasting - se 
KRINGKASTING (1992-93) IV, l. 

- av lov 2. juli 1910 nr 3 angaaende auktionsforval
teres pligt til at gi indberetning til Riksforsikrin
ganstalten m.v. - se RETTSVESEN (1991-92) IV, 
4. 

- av lov av 13. august 1915 nr. 7 om tvangsfuldbyr
delse- se RETTSVESEN (1991-92) IV, 4. 

- av lov av 18. juni 1965 nr. 11om Distriktenes Ut
byggingsfond - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1991-92) IV, l. 

- av lov av 25. mars 1977 nr. 14om Den Norske In
dustribank A/S -se INDUSTRI (1991-92) IV, l. 

- av lov om bygging og drift av fjernvarmeanlegg -
se ELEKTRISITET (1989-90) IV, 2 

- av lov om forsvarsmessig sikring av kraftforsy
ningen- se ELEKTRISITET (1989-90) IV, 2 

- av lov om konjunkturreguleringsfond for torske
fiskeriene- se FISKERIER (1992-93) IV, l. 

- av lov om kåring av avlshingster- se HUSDYR
BRUK (1992-93) IV, l. 

- av lov om måling av skogsvirke - se SKOG
BRUK (1992-93) IV, 2. 

- av lov om rasjonering av elektrisk energi - se 
ELEKTRISITET (1989-90) IV, 2 

- av lov om særregler for skattlegging av spare
banker m.v.- se SKATTER (1992-93) IV, 2. 

- av lov om utførselsavgift på fisk og fiskevarer -
se FISKEOMSETNING (1992-93) IV, 3. 

- av lov om velferdstjenesten for handelsflåten- se 
SJØFOLK (1989-90) IV, 3. 

- av lover- se SKATTER (1990-91) IV, 6. 
- av lover av 4.7 .91 om Avtale om sivil luftfart- se 

EFTA/EF (1992-93) IV, 4. 
- av lover i forbindelse med ny konkurranselov -

se PRISER (1992-93) IV, 3. 
- av tilvirker loven- se FISKEOMSETNING (1992-

93) IV, 2. 
- av tippeloven og lov om Tallspillet Lotto - se 

LOTTERI OG SPILL (1991-92) IV, 2. 
- lov om Armeens Udrederkvarterer - se FOR

SVAR (1989-90) IV, l 
- lov om bemyndigelse for kontorbetjenter til å 

styre skiftesamlinger - se RETTSVESEN (1989-
90) IV, 4 

- lov om hestehjelpskasser for Hærens Utrederk
varterer- se FORSVAR (1989-90) IV, l 

- lov om margarinprodukter - se LANDBRUKS
PRODUKTER (1989-90) IV, 2 

Oppkjøpskontrollordning for bedriftserverv - se 
INDUSTRI (1991-92) Il, 4. 

Oppland, flytting av slagbjørn til Hedmark- seNA
TURVERN (1991-92) III, 14. 

- salting avE 6 og Rv 4- se VEGVESEN (1990-91) 
Ill, 14. 

- serviceskilt langs riksvegene - se VEGTRA
FIKK (1991-92) Ill, 17. 

- økte rammer for vegvedlikehold etter salting - se 
VEGVESEN (1991-92) Ill, 16. 

Oppland distriktshøgskole, film- og fjernsynsut
danning- se HØGRE UTDANNING (1990-91) Il, 
2. 

- ny fast direktørstilling- se IDRETT (1989-90) Il, 
l. 

Oppland energiverk DA, kraftsalg til Sverige (ikke 
bifalt) - se ELEKTRISITET (1990-91) Il, 6. 

Oppland fylkeskommune sender brev om arbeids
markedet- se FYLKER (1989-90) Il, 6 

- sender brev om barskogvern - se FYLKER 
(1989-90) Il, 5 

- sender uttalelse om EØS- forhandlingene - se 
FYLKER (1990-91) Il, 5 

- sender uttalelse om GATT- forhandlingene- se 
FYLKER (1990-91) Il, 2; KOMMUNER (1991-92) 
Il, 2. 

- sender uttalelser om hovedflyplass- se LUFT
FART (1989-90) l, 2. 

Opplysningsarbeid, budsjett - se UTVIKLINGS
HJELP (1989-90) I, l; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; 
(1992-93) I, l. 

Opplysningsorganisasjonene, ny godkjennings
og tilskottsordning - se VOKSENOPPLÆRING 
(1991-92) IV, l. 

- voksenopplæring, budsjett - se VOKSENOPP
LÆRING (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, 
l; (1992-93) I, l. 

Opplysningsplikt overfor Stortinget i Reksten-sa
ken- se STATSFORFATNING {1989-90) Il, l. 

- til sosialtjenesten- se SOSIALVESEN (1991-92) 
IV, l. 

Opplysningsutvalget for fisk, henstilling om - se 
STATSBUDSJETTET (1992-93) Il, 8. 

Opplysningsvesenets fonds skoger, budsjett - se 
DEN NORSKE KIRKE (1989-90) I, l; (1990-91) I, 
l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, 2. 

- festeavgift på prestegårdstomter- se DEN NOR
SKE KIRKE (1992-93) Ill, 3. 

Oppløsning av Stortinget, bortfall av den høytide
lige- se STORTINGET (1989-90) Il, 15. 

Oppsigelse pga. graviditet, unntak i NIS-loven fra 
forbud -se LIKESTILLING (1989-90) Ill, 5. 

Oppsigelser, tilpasning til EF-direktiv - se AR
BEIDSLIV (1992-93) IV, l. 

Oppsigelsesvern for gravide som tjenestegjør på 
NIS- skip -se ARBEIDSVILK.ÅR (1990-91) IV, 
l. 

- for norske sjøfolk- se SJØFOLK (1989-90) III, 2. 
Oppsynsfartøy, finansiering av - se FISKERIER 

(1991-92) I, l. 
Opptaksregler til høyere utdanning, endring av - se 

VIDEREGÅENDE SKOLER (1991-92) I, l. 
- til høyere utdanning, tilleggspoeng for elever. i 

allmennfaglig studieretning - se VIDEREGA
ENDE SKOLER (1992-93) III, 6. 

- til regionale høgskoler, endring av - se HØG
SKOLER (1991-92) Ill, l og 4. 

Opptreningsinstitusjoner, finansieringsordninger 
-se HELSEVESEN (1992-93) I, l. 

Opsjoner, nye skatteregler for gevinst på - se 
SKATTER (1990-91) IV, 4. 

Optima, Oslo, økonomisk støtte til - se N ARKOTI
KA (1989-90) Ill, l. 

Ordenskarakter, fastsettelse av - se UTDANNING 
(1989-90) III, l. 

Oreberg, Sande, pukkverk - se BYGNINGSVE
SEN (1992-93} Il, l. 

Oreigningsloven, endr. i- se ENERGI (1989-90) IV, 
3; LANDBRUK (1991-92) IV, l; NATURVERN 
(1991-92) IV, 3. 

Organisasjonsfrihet, rett til å være uorganisert - se 
ARBEIDSVILKAR (1990-91) III, 6. 

Orkan på Nord-Vestlandet avkorting av forsik
ringsoppgjør- se NATURSKADER (1992-93) III, 
3. 

- gjenoppbygging av Bøfjordbrua - se NATUR
SKADER (1991-92) Ill, 2. 

- og i Trøndelag - se NATURSKADER (1991-92) 
Il, 2. 
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- og i Trøndelag, erstatningsutbetalinger- seNA
TURSKADER (1991-92) Il, 3; Ill, 3 og 4; (1992-
93) Ill, l. 

- og i Trøndelag, forsikringsoppgjør- se NATUR
SKADER (1992-93) Ill, 2. 

- og i Trøndelag, redningsarbeidet - se NATUR
SKADER (1991-92) Il, l. 

- og i Trøndelag, tilleggsbev. 1992 - se NATUR
SKADER (1992-93) Il, 2. 

- tilskudd til energiverk - se NATURSKADER 
(1992-93) Il, l. 

Orkanskader, erstatning til skogeiere- se NATUR
SKADER (1992-93) Ill, 5. 

- sikring av skadelidte - se NATURSKADER 
(1992-93) Il, 4. 

Orkdal kommune sender uttalelse om sykelønns
ordningen i forbindelse med statsbudsjettet- se 
Seksjon l under Finanskomiteen og Sosialko
miteen. 

Orkestermusikeres lønns- og arbeidsvilkår, inn
stilling om- se KUNST (1990-91) Ill, l. 

Orkla Finans Fondsmegling A/S, oppkjøp av Au
tronica AS - se AKSJER (1992-93) Ill, 3. 

Orkla Media, Gutenberghus' avtale om overtakelse 
av norsk ukepresse- se MASSEMEDIA (1991-
92) Ill, 2. 

Ortopedi, Statens senter for, budsjett 1993- se SY
KEHUS (1992-93) l, l. 

Ortopediingeniører, endr. i lov som følge av EØS
avtalen - se HELSEPERSONELL (1992-93) IV, 
l. 

Ortopedisk kirurgi, avvisning av pasienter ved 
Haukeland sykehus - se SYKEHUS (1992-93) 
Ill, 7. 

- institusjoner for, budsjett- se SYKEHUS (1989-
90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

Ortopediske pasienter, risikoerklæring før opera
sjon ved Sentralsykehuset i Sogn og Fjordane
se SYKEHUS (1989-90) Ill, 12. 

Osaelva- se VANNKRAIT (1992-93) Il, l. 
Oscarsborg festning, utbygging/modernisering av 

kjøkken og spisesal - se FORSVARSMATERI
ELL (1990-91) Il, 3. 

Oscarshall, budsjett - se KONGEN (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Oseberg Øst, tiltredelse av drivverdighet- se OL
JEUTVINNING (1991-92) Il, 2. 

Oseberg, utbygging av transportsystemet Frostpi
pe mellom Frigg og - se OLJEOMSETNING 
(1991-92) Il, 3. 

Oslo, bygging av nytt tinghus og regjeringskvartal
se STATSEIENDOMMER (1991-92) Ill, 2. 

- fordekt bordellvirksomhet i - se SOSIALVE
SEN (1990-91) Ill, 9 

- forholdene i narkotikaomsorgen - se NARKOTI
KA (1991-92) Ill, 5. 

- forslag om fjerning av eiendomsskatt i- se KOM
MUNER (1989-90) III, 12 

- fredning av Vestbanebygningen og tilpassing av 
bygg for Den Norske Opera - se KULTURVERN 
(1992-93) Ill, l. 

- hovedvegutbygging, bev. 1989 til Granfosslinjen 
-se VEGVESEN (1989-90) Il, l og 2 

- hovedveiutbyggingen, Granfosslinjen, budsjett 
1990- se VEGVESEN (1989-90) I, 2 

- innleggelseskriterier for statlige sykehus - se 
SYKEHUS (1991-92) Ill, 27. 

- merkostnader ved bompengeringen - se VEG
VESEN (1991-92) Il, 2. 

- miljøkrav til nye kjøpesentre -se BYGNINGS
VESEN (1990-91) Ill, 7 

- og Akershus, organisering av høyskoler - se 
HØGSKOLER (1989-90) Ill, 14 

- oppretting av et statlig vegkontor - se VEGVE
SEN (1989-90) Il, 12 

- organiseringa av riksvegadministrasjonen - se 
VEGVESEN (1989-90) IV, 2 

- prisøkning på eldrehybler på Lambertseter - se 
KOMMUNER (1989-90) Ill, 21 

- propaganda for bompengeringen - se VEGVE
SEN (1989-90) Ill, 6 

- reduksjon av privatbilismen - se MILJØVERN 
(1990-91) Ill, 25. 

- rekruttering av arbeidskraft - se INDUSTRI 
(1989-90) Ill, 2. 

- tiltak mot narkotikamisbruk på Egertorget - se 
NARKOTIKA (1989-90) Ill, 10. 

- utflytting av statlige institusjoner - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1991-92) Ill, 8. 

- utlendinger med ulovlig opphold- se INNVAN
DRERE (1992-93) Ill, 3. 

- veginvesteringer 1992- se VEGVESEN (1991-92) 
I, l. 

Oslo Byrett, utviklingstiltak - se DOMSTOLER 
(1989-90) I, l. 

- verneting i tvangslisenssaker- se DOMSTOLER 
(1990-91) IV, 6. 

Oslo Børs, emisjonskontroll- se AKSJER (1991-92) 
IV, l. 

- kjennskap til oppkjøp av aksjer i Autronica AS -
se AKSJER (1992-93) Ill, 3. 

- opprettelse av egen SMB-liste (små og mellom
store bedrifter)- se STATSBUDSJETTET (1991-
92) I, 36. 

- verksemda 1988 og 1989 -se AKSJER (1990-91) 
Il, l. 

- virksomheten 1990- se AKSJER (1991-92) Il, l. 
Oslo-Drammen, taksttillegg på togstrekning - se 

JERNBANER (1991-92) I, l og (1991-92) Ill, l. 
- tilleggstakst på togstrekning- se JERNBANER 

(1992-93) I, l. 
Oslo FIR, ny kontrollsentral- se LUFTFART (1990-

91) Il, l. 
Oslo forhørsrett, advokathonorarer- se DOMSTO

LER (1990-91) I, l. 
Oslo Handelshøyskole, siviløkonomtittel for fjer

deårsstudenter- se PRIVATSKOLER (1992-93) 
Ill, 2. 

- tilbud om oppgraderingsstudium ved fusjon 
med Stiftelsen BI- se PRIVATSKOLER (1992-
93) I, l og (1992-93) Ill, 3. 

Oslo kommune, ankesaker til Skoledirektøren om 
spesialundervisning- se GRUNNSKOLE (1990-
91) Ill, 13 

- ansvar for Munch-museet og Vigelandsparken
se KUNST (1990-91) Ill, 10 

- arbeiderbevegelsens leie av bygg - se KOMMU
NER (1990-91) Ill, 13 

- arbeiderpartirepresentanters habilitet i Folkete
aterbygningssaken- se KOMMUNER (1990-91) 
Ill, 18 

- avvikling av PLOs kontor- se UTENRIKSSA
KER (1990-91) Ill, 18 

- barnehageplan- se KOMMUNER (1990-91) Ill, 7 
og 27 

- barnehageutbygging - se KOMMUNENES 
ØKONOMI (1990-91) Ill, l 

- barnevern- se BARNEVERN (1990-91) Ill, 4 
- bompengeringen, endring i Køfri-systemet - se 

VEGVESEN (1990-91) Ill, 11 
- bygging av Bryn stormarked - se VARE HAN

DEL (1991-92) Ill, l. 
- den økonomiske situasjon - se KOMMUNENES 

ØKONOMI (1989-90) Il, 5 
- eiendomsskatt, ekstrabev. forutsatt økning i- se 

KOMMUNENES ØKONOMI (1990-91) I, 2 og 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31 

- eldreomsorgskrisen i - se KOMMUNENES 
ØKONOMI (1989-90) Ill, 8 og 9 
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- endr. i midlertidig forsøkslov om særlige admi
nistrasjonsordninger -se KOMMUNER (1989-
90) IV, l 

- endr. i midlertidig forsøkslov om særlige admi
nistrasjonsordninger - se KOMMUNER (1991-
92) IV, l. 

- evaluering av forsøksordningen med byråd og 
parlamentarisme- se KOMMUNER (1991-92) Il, 
6 og 12. 

- finansiering av vei- og kollektivsystem til nytt 
rikshospital på Gaustad - se SYKEHUS (1992-
93)!11,17. 

- formannskapets tilsynsplikt i forbindelse med 
skandaler- se KOMMUNER (1989-90) Ill, 5 

- heving av lederlønninger - se KOMMUNER 
(1990-91) Ill, 14 

- hovedstadsproblemer - se KOMMUNENES 
ØKONOMI (1989-90) Ill, 2 

- kommunal tillatelse til gatesalg av baguetter- se 
VAREHANDEL (1990-91) Ill, 5 

- konfliktråd for barn under 15 år - se BARNE
VERN (1992-93) Ill, 7. 

- korrupsjonsskandale og granskingsutvalg - se 
KOMMUNER (1989-90) Il, l ... . ............... . 

- Lilleholt-utvalgets innstilling om rådhusombyg
gingen- se KOMMUNER (1990-91) Ill, 36 

- lønnsnivået for byråder- se KOMMUNER (1990-
91) Ill, 6 

- manglende renhold i grunnskoler- se KOMMU
NENES ØKONOMI (1989-90) Ill, 4 

- midler fra rammetilskuddet til Akershus til tea
terformål i - se FYLKESKOMMUNENES ØKO
NOMI (1990-91) Ill, l 

- nedbygging av eldreomsorg - se KOMMUNER 
(1990-91) Ill, 31 

- nedlegging av barnehageplasser - se BARNE
HAGER (1989-90) Ill, 6 

- nedlegging av Gaustadbekkdalen barnehage - se 
BARNEHAGER (1990-91) III, 10 

- nedlegging av skoler- se GRUNNSKOLE (1990-
91) Ill, 9 og 11 

- nedlegging av ungdomshuset «Bootleg» - se 
UNGDOMSARBEID (1990-91) Ill, 2 

- nedskjæring av antall klasser - se FYLKES
KOMMUNENES ØKONOMI (1989-90) Ill, l 

- nedskjæringer i bokinnkjøp til Deichmanske 
bibliotek - se BIBLIOTEK OG LITTERATUR 
(1989-90) Ill, 2 

- nedskjæringer i ungdomstilbud - se KOMMU
NER (1990-91) Ill, 12 

- og kommunehelsetjenesten - se HELSEVESEN 
(1989-90) li, 8 

- opprettholding av Våtsveen psykiatriske syke
hus, Gjøvik- se SYKEHUS (1991-92) Ill, 11. 

- ordføreiVervet- se KOMMUNER (1990-91) Ill, 2 
- rapporter om den økonomiske situasjon - se 

KOMMUNENES ØKONOMI (1990-91) Ill, 3 
- reduksjon i driftstilskudd til barnehager - se 

BARNEHAGER (1990-91) Ill, 8 
- Regjeringens strategi for utviklingen av østre 

bydeler- se KOMMUNER (1991-92) Il, 9. 
- reguleringsplan for Nedre Foss-området - se 

KOMMUNER (1992-93) Ill, 6. 
- renteøkning på «Albert-lån» til ungdom- se BO

LIGBYGGING (1990-91) Ill, 2 
- retten til spesialundeiVisning- se GRUNNSKO

LE (1990-91) Ill, 4 
- sentral barnehageplan - se BARNEHAGER 

(1990-91) Ill, 7 
- sentral helse- og sosialplan- se HELSEVESEN 

(1990-91) Ill, 23 
- sigøynerbarnehage, nedlegging av- se KOMMU

NENES ØKONOMI (1990-91) Ill, 2 
- sigøynere, avvikling av særordninger for - se 

KOMMUNENES ØKONOMI (1990-91) l, l 

- sigøynere, nedsatt tilskudd 1990 til arbeid med
se KOMMUNENES ØKONOMI (1990-91) Il, 2 

- skatteinntekter pga. statlige arbeidsplasser- se 
KOMMUNENES ØKONOMI (1989-90) Ill, 10 

- skjerping av habilitetsregler for kommunalpoli
tikere- se KOMMUNER (1989-90) Ill, 9 

- sosialhjelp i fonn av naturalytelser ved Grøn
land sosialkontor- se SOSIALVESEN (1991-92) 
Ill, 4. 

- sosialkontorenes åpningstid og tilgjengelighet -
se SOSIALVESEN (1990-91) Ill, 7 

- statens hovedstadspolitikk- se KOMMUNENES 
ØKONOMI (1991-92) Ill, 3. 

- storbymeldingen- se KOMMUNENES ØKONO
MI (1991-92) Il, 3. 

- søknad om opphevelse av husleieregulering - se 
BOLIGBYGGING (1989-90) Ill, 5 

- tildeling av miljørelaterte sysselsettingstiltak -
se SYSSELSETTING (1991-92) Ill, 24. 

- tilskudd til arbeid med sigøynere - se KOMMU
NENES ØKONOMI (1989-90) I, 2 og SOSIAL VE
SEN (1989-90) Il, l 

- tiltak for byfornyelsesofre - se KOMMUNER 
(1992-93) Il, 4 og 5. 

- tiltak for vanskeligstilte barn og ungdom - se 
BARNEVERN (1990-91) III, 3 

- tiltak mot bordellvirksomhet - se SOSIALVE
SEN (1991-92) Ill, 3. 

- ubehandlede søknader om sosialhjelp i bydel 
Gamle Oslo- se KOMMUNER (1989-90) Ill, 22 

- ulovlige forhold i restaurantbransjen - se AR
BEIDSVILKÅR (1991-92) III, 14. 

- utgifter til bosetting og integrering av innvan
drere- se INNVANDRERE (1992-93) I, l. 

- vedtak om innvandringsstopp på Romsås - se 
KOMMUNER (1990-91) Ill, 38 

- vedtak om riving av ungdomshuset Blitz - se 
KOMMUNER (1989-90) Ill, 3 og UNGDOMSAR
BEID (1989-90) Ill, 4 

- vegplanopplegg og alternativ bruk av midler- se 
VEGVESEN (1992-93) Il, 7. 

- ventetid ved sosialkontorene - se SOSIALVE
SEN (1989-90) Ill, 2 

- ventetid ved tvangssaker i barnevernet - se 
BARNEVERN (1991-92) Ill, 6. 

- vurdering av det nye styringssystemet i lys av 
kommunens underskudd - se KOMMUNER 
(1989-90) Ill, 6. 

- øking i timetall for fremmedspråklige elever - se 
GRUNNSKOLE (1990-91) Ill, 12. 

Oslo kretsfengsel, innsmugling av narkotikasprøy
ter fra Grønland politiarrest - se FENGSLER 
(1990-91) III, 5. 

- oppretting av prestestilling - se FENGSLER 
(1991-92) Ill, 3. 

- ordning med to fanger pr. celle - se FENGSLER 
(1989-90) Ill, 11 

-- planer om salg- se FENGSLER (1989-90) I, l. 
Oslo Legevisitt A/S, trygderefusjon til- se HEL

SEVESEN (1991-92) Ill, 39. 
Oslo lufthavn, bortfeste av eiendom og erstatnings

areal for Satellitt C- se LUFi"FART (1990-91) Il, 
l 

- Fornebu, bev. 1992 -se LUFi"FART (1992-93) U, 
5. 

- interimstiltak - se STATSBUDSJETIET (1990-
91) Il, 14. 

Oslo Lufthavn Gardermoen A/S, lån til Gardermo
prosjektet- se LUFTFART (1992-93) I, 2. 

Oslo Lysverker, refusjon av dokumentavgift - se 
ENERGI (1991-92) I, 2. 

Oslo lærerhøgskole, sammenslåing med Sagene -
se HØGSKOLER (1989-90) Ill, 10. 

Oslo Nye Teater, forhandlinger med Oslo kommu
ne om tilskuddsordning- se KUNST (1990-91) I, 
2 
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- opprettholdelse av tilskuddsordning - se 
STATSBUDSJETI'ET (1990-91} l, 31. 

- statstilskudd 1992- se KUNST (1991-92) Il, 3. 
Oslo politikammer, bruk av arrestlokale til vare

tekt- se FENGSLER (1991-92) Ill, 8. 
- forebyggende P.Olitiarbeid i ungdomsmiljøer - se 

POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1991-92} I, 
l. 

- fortrolige opplysninger i Kosmo-saken - se PO
LITI OG PATALEMYNDIGHET (1991-92) Ill, 
12. 

- midler til bekjempelse av organisert kriminali
tet - se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 
(1992-93) Ill, 11. 

- tilbakesending av utlendi~er uten oppholdstil
latelse- se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1990-91) Ill, 23 . 

- tiltak mot bordellvirksomhet - se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1991-92) Ill, 14; (1992-
93) Ill, 15. . 

Oslo sanitetsforenings revmatismesykehus, bud
sjett- se SYKEHUS (1989-90) I, 1; (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1991 -se SYKEHUS (1991-92) Il, 
2. 

- overføring til nytt rikshospital - se SYKEHUS 
(1990-91) n, 2. 

Oslo sentralstasjon, utleie av Østbanehallen - se 
JERNBANER (1990-91) Il, 2. 

Oslo sentrum, belastede miljøer i - se UNGDOMS
ARBEID (1989-90) Ill, l. 

Oslo Skifterett, lovendringsforslag -se RETTSVE
SEN (1989-90) IV, 4. 

Oslo Sporveier, prøveprosjekt med propandrevne 
busser med katalysator - se VEGTRAFIKK 
(1989-90) Ill, 2. 

Oslo Trygdekontor, desentralisering - se TRYG
DER (1989-90) I , 2. 

Oslo Universitet, adgangsbegrensning ved juri
disk fakultet- se UNIVERSITET (1991-92) Ill, 5. 

- bedring av økonomistyringen - se UNIVERSI
TET (1990-91) Ill, 2 

- budsjett- se UNIVERSITET (1991-92) I , 2 og 3; 
(1992-93) I, l. 

- Forskningsparken- se UNIVERSITET (1990-91) 
I, 2 

- konstitusjonelle antegnelser 1990 -se RIKSRE
VISJONEN (1991-92) Il, 4. 

- Senter for utvikling og miljø - se UNIVERSI
TET (1990-91) I, 2 

- utskifting av telefonsentral og påbygging av fa
kultetsbygninger- se UNIVERSITET (1990-91) 
I, 2. 

- veginvesteringer 1993 -se VEGVESEN (1992-93) 
l , l. 

Oslo øst, henstilling om å opprette en tiltakssone -
se STATSBUDSJETTET (1992-93) Il, 8. 

- levekårene i indre- se KOMMUNER (1992-93) Il, 
12. 

Oslo-/Pariskonvensjonen, krav til utslippsreduk
sjoner- se FORURENSNING (1992-93) li, 7. 

Oslo-møtet, EFTA-landenes koordinering av til
pasningen til EF- se EFTA/EF (1989-90) Il, 4. 

Oslo-teatrene, forhandlinger med Oslo kommune 
om tilskuddsordning- se KUNST (1990-91) I, 2 

- opprettholdelse av tilskuddsordningen - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31. 

- regional medvirkning til finansiering 1991 - se 
KOMMUNENES ØKONOMI (1991 -92) Il, l. 

- statstilskudd 1992 - se KUNST (1991-92) li, 3 . 
Oslofjorden, forurensning fra skip - se FOR

URENSNING (1991-92) Ill , 7. 
- konsesjonsbehandling for å unngå kloratutslipp 

-se FORURENSNING (1990-91) Ill, 16 
- oljevernberedskap- se FORURENSNING (1991 -

92) Ill, 12. 

- trafikksentral for Losvesenet på Hvasser - se 
SIKKERHET TIL SJØS (1992-93) Ill, l. 

- tverrforbindelse Hurum-Frogn -se VEGVESEN 
(1991 -92) Ill, 7. 

- tverrforbindelse over- se VEGVESEN (1992-93) 
Ill, 6; (1990-91) Ill, 3, 17, 19 og 24. 

Osteoporose, legemidlet Miacalcic på blå resept -
se HELSEVESEN (1992-93) Ill, l. 

Osterøy Bruselskap A/S, finansiering av Kvisti 
bru - se VEGVESEN (1989-90) Il, 4; (1992-93) Il, 
3. 

Ostesubsidier, bortfall 1992 -se PRISER (1991-92) 
I, 2. 

Overenskomster - se TRAKTATER. 
- inngått i 1987 - se TRAKTATER (1989-90) Il, 5; 

(1989-90) Il, 6; (1990-91) Il, 4; (1992-93) Il, 10. 
Overføringskonvensjonen, samtykke til ratifika

s;on - se TRAKTATER (1990-91) IV, l. 
Overføringsutvalget, korrekt utgave av innstilling 

-se DEPARTEMENTER (1992-93) Ill, 2. 
- oppfølging av - se STATSBUDSJETTET (1992-

93) I, 35 . 
Overgangsstønad, endr. i folketrygdlovens regler 

om refusjon for bidrag utover bidragsforskud
det- se TRYGDER (1989-90) IV, l. 

Overnasjonalitet, løsning på globale problemer -
se INTERNASJONALT SAMARBEID (1989-90) 
li, 6. 

Overskuddsinformasjon, regler for bruk av - se 
PERSONVERN (1.989-90) Ill, 5. 

Overtidsarbeid, endring i arbeidsmiljøloven om 
regulering av - se ARBEIDSVILKAR (1991-92) 
nr, 12. 

- sysselsettingseffekt ved mindre bruk av - se AR
BEIDSVILKÅR (1990-91) Ill, 5. 

- tiltak for redusert- se ARBEIDSVILKÅR (1992-
93) Ill, l. 

Overvåking av sykehjemspasienter ved hjelp av vi
deo - se PERSONVERN (1991-92) Ill, 2 og 6. 

Overvåkingstjenesten, behandling av den såkalte 
«Mossad- saken» - se POLITI OG P ATALE
MYNDIGHET (1992-93) Il, l. 

- be.handling av Kosmo-saken - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1991-92) Ill , 11 og \2. 

- dokumenter på avve1e - se POLITI OG PATA
LEMYNDIGHET (1992-93) III, 33. 

- forbindelser med. møbelhandler Arvid Engen -
se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1989-90) 
Ill, 5. • 

- individets rettssikkerhet- se POLITI OG PATA
LEMYNDIGHET (1989-90) Ill , 23. 

- Kontrollutvalget, undersøkelse av påstått ulov
lig virksomhet fr'! Etterretningstjenestens side
se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1992-93) 
li, 5. 

- samarbeid med Heimevernet qm kartlegging av 
asylsøkere- se POLITI OG PATALEMYNDIG
HET (1990-91) Ill, 13. 

- stortingsoppnevnt felles kontrollorgan for de 
hemmelige tjenestene- se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1992-93) Il, 6. 

- særskilt innberetning fra kontrollutvalget om 
reportasje i dagsnyttsending - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1989-90) li, l. 

Ozonforskningsprogram, tildeling av midler fra -
se VITENSKAP (1992-93) Ill, 3. 

Ozonlaget, endr. av Montreal-protokollen- se MiL
JØVERN (1990-91) Il, 18; (1992-93) li, 10. 

- interp. om tiltak mot reduksjon - se MILJØ
VERN (1991-92) Il, 7. 

- over Chile, svekking av- se MILJØVERN (1991-
92) Ill, 7. 

Ozonproblematikken - se FORURENSNING 
(1992-93) Il, 6. 

P3, etablering av ny radiokanal innenfor NRK - se 
NORSK RIKSKRINGKASTING (1990-91) Il, l. 
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- kapasitetsproblemer ved samtidig utbygging av 
P4- se KRINGKASTING (1991-92) Il, 2. 

- utlysing av kanalsjefstilling - se NORSK RIKS
KRINGKASTING (1991-92) Ill, 2. 

P4, etablering av ny radiokanal i privat regi - se 
NORSK RIKSKRINGKASTING (1990-91) Il, l. 

- målbruksregler- se KRINGKASTING (1992-93) 
Ill, 7. 

- regler for eierbegrensning innen EØS-avtalen -
se KRINGKASTING (1991-92) Ill, 7. 

- utlysing av privat radiokanal - se KRINGKAS
TING (1991-92) III, 2. 

Pakistan, bistandsmidler til et halvmilitært selskap 
- se UTVIKLINGSHJELP (1992-93) Il, 2, 5 og 
(1992-93) Ill, 2. 

- blandede kreditter til EB-Nera for leveranser til
se UTVIKLINGSHJELP (1990-91) Il, 10 

- eksport av skrapmetall, miljømessig vurdering -
se UTENRIKSHANDEL (1990-91) Ill, 2 

- kritikk av bistandsprosjekt- se UTVIKLINGS
HJELP (1992-93) Ill, 8. 

- omdisponering av u-hjelpsmidler til Bangladesh 
- se UTVIKLINGSHJELP (1990-91) Ill, l. 

- stans i bistand på bakgrunn av landets sterke 
opprustning - se UTVIKLINGSHJELP (1989-
90) Ill, 5 

- utryddelse av guineaorm - se UTVIKLINGS
HJELP (1991-92) Ill, 7. 

- vurdering av bistandsarbeidet - se UTVIK
LINGSHJELP (1989-90) Il, 5. 

Palestina, Studentenes og Akademikernes Inter
nasjonale Hjelpefonds prosjekt for- se UTEN
RIKSSAKER (1989-90) Ill, 28. 

Panama, USAs intervensjon i- se UTENRIKSSA
KER (1989-90) Il, 2. 

Pant- og retursystem for spesialavfall, vurdering i 
Miljøverndepartementet - se SÆRAVGIFTER 
(1990-91) I, 4. 

Panteloven, endr. i- se JORDBRUK (1992-93) IV, 2. 
- endr. i- se SIVILLOVGIVNING (1991-92) IV, 2. 
Pantesystem for miljøskadelige batterier, vurde-

ring av - se SÆRAVGIFTER (1989-90) r; 4. 
Papegøyehold, landbruksstøtte til - se LAND

BRUK (1992-93) III, 7. 
Papir, pålegg til offentlige instanser om å bruke ik

ke klorbleket- se MILJØVERN (1990-91) Ill, 3. 
Papirkvaliteter og arkivbestandighet - se MILJØ

VERN (1989-90) Ill, 2. 
Pappvin, Vinmonopolets prisfastsetting - se AL

KOHOL (1991-92) Ill, 7. 
Paragraf 12-soning, bruk av Elevator til fortsatt- se 

KRIMINALOMSORG (1989-90) Ill, 2 
- i hybelhus- se KRIMINALOMSORG (1989-90) 

IV, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 
- regler for fengselsvesenets bruk av private insti

tusjoner- se KRIMINALOMSORG (1989-90) Ill, 
3. 

- ved Fretex-Elevator - se KRIMINALOMSORG 
(1992-93) III, l. 

Parallellfinansiering, evaluering av ordningen - se 
UTVIKLINGSHJELP (1989-90) I, l. 

- permanent ordning - se UTVIKLINGSHJELP 
(1990-91) I, 2. 

Parallellimport av fonogram og videogram, forbud 
mot- se KULTUR (1992-93) IV, 2. 

Paralympics 94, budsjett- se IDRETT (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

- Lillehammer 1994 statstilskudd til- se IDRETT 
(1990-91) Il, l. 

- støtte fra Forsvaret- se FORSVAR (1991-92) Il, 8. 
Parisklubben, frafall av regresskrav mot eksportø

rer i moratorietilfeller- se UTENRIKSHANDEL 
(1992-93) Il, 6. 

- inndekning av gjeldslettetiltak - se UTVIK
LINGSHJELP (1991-92) Il, 6. 

- tilskudd til gjeldslettetiltak- se UTVIKLINGS
HJELP (1991-92) I, 2 og (1991-92) Il, 4. 

Pariskommisjonen, krav for klororganiske utslipp 
-se MILJØVERN (1990-91) nr, 6. 

Parkeringsplasser for utrykningsbiler - se VEG
TRAFIKK (1990-91) Ill, 8. 

Parkinsons sykdom, ny behandllingsmetode - se 
SYKDOMMER (1990-91) III, 3. 

Parlamentarikerkomite, opprettelse av en felles 
parlamentarisk komite med Europaparlamentet 
-se EFTA/EF (1992-93) Il, 17. 

Parlamentarisk kommisjon for skattereform, for
slag fra Anders Aune - se REGJERINGEN 
OVERSENDT. 

Partigrupper på Stortinget, endr. i regler - se 
STORTINGET (1991-92) Il, 10. 

Partistøtte, budsjett - se POLITISKE PARTIER 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- til EF-informasjon, saldering 1991 - se STATS
BUDSJETTET (1990-91) I, 31. 

- til upolitisk liste ved fylkestingsvalg i Møre og 
Romsdal - se POLITISKE PARTIER (1991-92) 
Ill, l. 

Partnair-flyulykken, ekstrabev. 1989 til Havari
kommisjonen- se LUFTFART (1989-90) Il, l 

- endr. budsjett- se LUFTFART (1989-90) I, 4 og 
Il, 2. 

Partnair, rapport om flyulykken ved Hirtshals 1989 
-se LUFTFART (1991-92) nr, 14. 

Partnerskap, forslag om lov om registrert- se FA
MILIE (1990-91) IV, 3. 

- forslag om reservasjonsrett ved registrering - se 
FAMILIE (1992-93) Il, 6. 

- lov om registrert- se FAMILIE (1992-93) IV, 2. 
Pasientadministrative systemer, konsesjon for -

se PERSONVERN (1989~90) I, l. 
Pasienter, bedring av informasjon til ansatte og- se 

SYKEHUS (1990-91) Ill, 2 
- behandling av hjelpeløse ferdigbehandlete - se 

SYKEHUS (1991-92) Il, l. 
- behandlingstilbud for ryggplager - se SYK~ 

DOMMER (1992-93) Ill, 3. 
- endr. i forskrift om egenbetaling for opphold i 

spesialsykehjem- se SYKEHUS (1992-93) Il, 12. 
- erstatningsvern mot skader og feilbehandling på 

sykehus- se SYKEHUS (1989-90) Ill, 13 
- forslag om en betalingsordning for ferdigbe

handlede- se HELSEVESEN (1992-93) 11, 11. 
- forslag om et faglig etisk råd som klageinstans -

se SYKEHUS (1992-93) Il, 4. 
- klageadgang ved uønsket omplassering - se SY

KEHUS (1991-92) Ill, 10. 
- kommunenes ansvar for pleietrengende ferdig

behandlede- se SYKEHUS (1992-93) III, 9. 
- meldeplikt ved personskade i sykehus- se SY

KEHUS (1991-92) IV, l. 
- opphevelse av det offentliges refusjonskrav i 

dødsbo- se SYKEHUS (1991-92) IV, l. 
- rettigheter for mennesker fra en del trossam

funn - se HELSEVESEN (1992-93) I, l. 
- risikoerklæring før ortope_disk operasjon ved 

Sentralsykehuset i Sogn og Fjordane- se SYKE
HUS (1989-90) Ill, 12. 

- utvelgelse på helbredelseskriterium- se SYKE
HUS (1990-91) Ill, 16. 

Pasientforening, Norsk, tilskudd 1992- se HELSE
VESEN (1991-92) I, l. 

Pasientjournaler på fyllplass i Haugesund - se PO
LITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1992-93) Ill, 
25. 

Pasientmidler, forvaltning ved psykiatriske syke
hus av- se SYKEHUS (1989-90) nr, 26. 

Passasjerbåter, sikkerhetsbelte i hurtiggående- se 
SIKKERHET TIL SJØS (1989-90) Ill, 3. 
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Passasjerskip, sikkerhetskontroll med - se SJØ
FART (1990-91) IV, l. 

- tiltak mot skipsulykker- se SJØFART (1992-93) 
Il, 2. 

Passasjertransport, heving av begrensningsbelø
pene ved erstatningsansvar- se SJØFART (1992-
93) IV, 2. 

Passkontroll mellom nordiske land - se POLITI 
OG PÅTALEMYNDIGHET (1990-91) Ill, 20. 

- samarbeid mellom tollvesenet og politiet - se 
TOLL (1989-90) Ill, l. 

Passtvang, utlendingslovens hjemmel for krav om 
fremvisning av legitimasjon- se INNVANDRE
RE (1989-90) Ill, 3. 

Patent på liv, tilpasning til EFs direktiver- se EF
TA/EF (1989-90) III, 9. 

Patentering av bioteknologiske oppfinnelser - se 
VITENSKAP (1990-91) Il, 4. 

- av menneskelig materiale - se VITENSKAP 
(1992-93) II, 5. 

Patenter, beskyttelse av norskproduserte medisi
ner- se HELSEVESEN (1990-91) Ill, 31. 

- på dyrkede kulturer av melkesyrebakterier- se 
INDUSTRI (1992-93) Ill, 2. 

Patentloven, endr. i- se INDUSTRI (1990-91) IV, l. 
- endr. som følge av EØS-avtalen - se EFTA/EF 

(1992-93) IV, 12. 
- forslag om forbud mot patent på liv- se INDU

STRI (1992-93) IV, 2. 
Patentstyret - se Styret for det industrielle retts

vern. 
- flytteutgifter- se INDUSTRI (1991-92) Il, 3. 
- konstitusjonelle antegnelser 1989 til tomgangs-

leie- se RIKSREVISJONEN (1990-91) Il, 10. 
PCB-avfall, lagring og destruering av - se FOR

URENSNING (1989-90) Ill, 41. 
PCB-gift i Byfjorden i Bergen, opprydding - se 

FORURENSNING (1992-93) Ill, 6. 
Pedagogisk seminar, utvidelse til l år- se LÆRE

RE (1990-91) Il, 5. 
Pedagogisk tilbud til &-åringer - se BARNEHA

GER (1990-91) IV, l; (1992-93) Ill, l. 
- -se GRUNNSKOLE (1989-90) l, l og Ill, 9; (1990-

91) I, l; (1991-92) I, l. 
- i Bergen- se BARNEHAGER (1989-90) Ill, 5. 
Pedagogisk utviklingsarbeid, budsjett 1990 - se 

UTDANNING (1989-90) I, l. 
- omstrukturering 1991 -se UTDANNING (1990-

91) l, l. 
Pedagogiske høgskoler, budsjett - se HØGSKO

LER (1989-90) I, l; (1990-91) I, 1; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

Pedersen, Leif, avdelingssjef, Tromsø - se KLA
GER TIL STORTINGET (1990-91) Il, 2. 

Pedersen, Svein, søknad om billighetserstatning 
(avslått) - se BILLIGHETSERSTATNINGER 
(1992-93) Il, l. 

Peikfeltet, tiltredelse av drivverdighetsuttalelse -
se OLJEUTVINNING (1992-93) I, 2. 

Pelletsproduksjon ved A/S Sydvaranger - se 
STATSBEDRIFTER (1990-91) Ill, 2. 

Pelsdyrnæring&, (oppfølging av skattereformen) -
se SKATTER (1991-92) IV, 8. 

- avfall fra oppdrettsnæringa brukt til for - se 
HUSDYRBRUK (1989-90) Ill, 5 

- problemene i- se LANDBRUK (1989-90) Il, 6 
- strakstiltak mot krisen i - se HUSDYRBRUK 

(1989-90) III, 3. 
Pendlere, beskatning av - se PERSONBESKAT

NING (1991-92) IV, 3. 
- bosted etter folkeregisterloven- se STATSFOR

VALTNING (1990-91) Ill, 8 
- bostedsbegrepet ved skattlegging av- se PER

SONBESKATNING (1991-92) Ill, l. 

- forslag fra arbeidsgruppen vedrørende beskat
ning av - se PERSONBESKATNING (1989-90) 
Ill, 7 

- rekruttering av uføretrygdede - se TRYGDER 
(1990-91) Ill, 6 

- skattlegging av - se PERSONBESKATNING 
(1989-90) Ill, l; (1990-91) Ill, 2. 

Pendlerfradraget- se SKATTEFRADRAG (1990-
91) IV, l; (1991-92) IV, l. 

Penge- og kredittpolitikken- se KREDITTPOLI
TIKK (1990-91) I, l og 2; (1991-92) I, l og 2; (1992-
93) I, l og 2. 

Penge- og valutapolitikken- se STATSBUDSJET
TET (1990-91) I, 31; (1991-92) I, 36; (1992-93) I, 32. 

Pengelotteriet, anvendelse av overskudd - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 4; (1991-92) I, 
3. 

- gevinststørrelsen i TV-Flax - se LOTTERI OG 
SPILL (1992-93) Ill, 2. 

Pengespill, lov om- se LOTTERI OG SPILL (1991-
92) IV, 2. 

- omorganisering av statlig kontrollerte - se 
STATSBUDSJETTET (1991-92) I, 36. 

- samordning av overskudd - se STATSBUD
SJETTET (1992-93) I, 3. 

Pengetransporter, bedring av sikkerhetstiltak ved 
Postverkets - se POST (1989-90) Ill, 5. 

Penguin sjømålsraketter, budsjettering ved pro
duksjon og salg til USA- se NATO (MILITÆR
TEKNISKE SPM) (1990-91) Il, l. 

Pensjon, avtalefestet (AFP) - se Avtalefestet pen
sjon. 

Pensjoner for personer med utenlandsopphold i 
yrkesaktiv alder - se FOLKETRYGD (1992-93) 
IV, l. 

- i utlandet, oppretting av feil - se TRYGDER 
(1989-90) IV, l 

Pensjoner fra folketrygden,- endr. av virknings
tidspunktet for- se FOLKETRYGD (1990-91) IV, 
2 

- fradrag for særtillegg ved etterbetaling - se FOL
KETRYGD (1990-91) IV, 2 

- indeksregulering fra 1.12.90- se FOLKETRYGD 
(1990-91) Il, 5 

- likestilling mellom samboende pensjonister og 
ektepar - se FOLKETRYGD (1990-91) Il, 12; 
(1990-91) Ill, 3; (1990-91) IV, 4 og 5 

- regulering 1.5.90 - se FOLKETRYGD (1989-90) 
Il, 9. 

- regulering 1.5.91 - se FOLKETRYGD (1990-91) 
Il, 11 og 12. 

- regulering 1.5.92 - se FOLKETRYGD (1991-92) 
Il, 10. 

- regulering 1.5.93 - se FOLKETRYGD (1992-93) 
Il, 8. 

- utbetalingstidspunkt- se FOLKETRYGD (1991-
92) Ill, 10. 

Pensjoner fra statskassen- se STATENS PERSO
NALPOLITIKK (1989-90) Il, 2; (1990-91) Il, 3; 
(1991-92) Il, 6; (1992-93) I, l og Il, 4. 

- budsjett - se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- indeksregulering fra 1.12.90- se STATENS PER
SONALPOLITIKK (1990-91) Il, l. 

- samordnet med folketrygden - se STATENS 
PERSONALPOLITIKK (1990-91) Il, 7. 

Pensjoner i Statens Pensjonskasse, endr. budsjett 
1991 - se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1991 -92) Il, l. 

- orientering om- se STATENS PERSONALPO
LITIKK (1990-91) Il, 2. 

- regulering 1.5.90- se STATENS PERSONALPO
LITIKK (1989-90) Il, 6 

- regulering 1.12.90 - se STATENS PERSONAL
POLITIKK (1990-91) Il, l. 
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- regulering 1.5.91- se STATENS PERSONALPO
LITIKK (1990-91) II, 5. 

- regulering 1.5.92- se STATENS PERSONALPO
LITIKK (1991-92) II, 10. 

- statens lovtolking av samordningsregler - se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1990-91) Ill, 
3. 

Pensjonistektepar, dobbel særtilleggssats - se 
STATSBUDSJETTET (1992-93) Il, 8. 

Pensjonister, forskuddsskatt på renteinntekter- se 
PERSONBESKATNING (1991-92) Ill, 3. 

- inntektsutvikling på linje med yrkesaktive- se 
FOLKETRYGD (1990-91) Il, 11 

- skattebegrensning ved individuell beskatning 
av andelshavere- se SKATTER (1992-93) IV, 7. 

- skattetrekk etter skattereformen- se PERSON
BESKATNING (1991-92) Ill, 2. 

- trygde- og skattebehandlingen av gifte og sam
boende- se FOLKETRYGD (1992-93) I, l og 2; 
STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 35. 

- utrekningsgrunnlaget for fellesskatten- se PER
SONBESKATNING (1990-91) Ill, 4. 

Pensjonistorganisasjoner, tilskudd - se ELDRE
OMSORG (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, 
l. 

Pensjonistskole, Nord-Norsk, bev. 1991 -se VOK
SENOPPLÆRING (1990-91) I, l. 

Pensjonsalder i privat virksomhet fra 65 år- se AR
BEIDSVILKAR (1992-93) Il, l. 

- oppfølging av vedtak for privat !jenestepen
sjonsordning - se ARBEIDSVILKAR (1992-93) 
Ill, 3 og STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 35. 

Pensjonsforsikring, beløpsbegrensning for fradrag 
-se SKATTEFRADRAG (1990-91) IV, l 

- bruk av midler på premiefond - se FORSIK-
RING (1992-93) Ill, 3. 

- for hjemmearbeidende, skattefradrag i ektefel
les inntekt - se PERSONBESKATNING (1989-
90) Ill, 6. 

- forslag om endr. i inntektsprøving av forsørger
tillegg- se TRYGDER (1991-92) IV, 4. 

- halvering av garantitid- se FORSIKRING (1991-
92) Ill, 4. 

- nye forskrifter for private - se FORSIKRING 
(1992-93) Il, 4 og (1992-93) Ill, 4 og STATSBUD
SJETTET (1992-93) I, 3. 

- privat, adgang til utbetaling fra fylte 62 år - se 
FORSIKRING (1991-92) Il, 2. 

- private- se FOLKETRYGD (1990-91) I, 8. 
- samordning av forsørgertillegg med privat - se 

FORSIKRING (1992-93) Ill, 8. 
- samordning med folketrygden ved inntektsprø

ving av forsørgertillegg - se FOLKETRYGD 
(1991-92) HI, 8. 

Pensjonsordning for apoteketaten, endr. budsjett 
1991 - se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1991-92) Il, l. 

- endr. i - se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1990-91) IV, l. 

Pensjonsordning for stortingsrepresentanter- se 
STORTINGSREPRESENTANTER (1989-90) Il, 
11 og 21; (1990-91) li, 9; (1991-92) Il, 8; (1992-93) 
Il, 14. 
suppleringsvalg til styret - se STORTINGSRE
PRESENTANTER (1992-93) Il, 6. 

Pensjonsordning for sykepleiere, endr. i lov - se 
TRYGDER (1992-93) IV, 3. 

- endr. som følge av EØS-avtalen - se HELSE
PERSONELL (1992-93) IV, l. 

Pensjonspoeng, endr. av feilaktig fastsettelse - se 
SKATTER (1990-91) IV, 5 

- for ulønnet omsorgsarbeid - se FOLKETRYGD 
(1990-91) IV, 2. 

Pensjonssparing i bank, forslag om å åpne for- se 
BANKER (1991-92) 11, 5. 

Pensjonssystem, forslag om bruk av oljepenger til
se FOLKETRYGD (1989-90) Il, 8. 

Pensjonstrygd for fiskere, endr. i lov- se FISKE
RE (1992-93) IV, l og 2. 

- forslag om øking- se FISKERE (1990-91) Il, 2. 
Pensjonstrygd for sjømenn, beregning av krigs

fartstillegg- se SJØFOLK (1991-92) Ill, 2. 
- budsjett- se SJØFOLK (1989-90) I, l; (1990-91) I, 

l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 
- endr. i lov - se SJØFOLK (1992-93) IV, l og 

TRYGDER (1990-91) IV, 2 og (1992-93) IV, 9. 
- fra 1.12.90- se SJØFOLK (1990-91) Il, l 
- fra 1.5.90- se SJØFOLK (1989-90) Il, 2. 
- fra 1.5.91- se SJØFOLK (1990-91) Il, 3. 
- fra 1.5.92- se SJØFOLK (1991-92) Il, l. 
- fra 1.5.93- se SJØFOLK (1992-93) Il, 3. 
- frigivelse av grunnfond -se SJØFOLK (1990-91) 

Ill, l. 
Pensjonstrygd for skogsarbeidere, endr. i lov- se 

FAMILIE (1992-93) IV, l; TRYGDER (1990-91) 
IV, 2. 

Periodontitt, forslag om trygdefinansieringsord
ning (ikke behandlet)- se SYKDOMMER (1992-
93) Il, l. 

Permisjoner for opplæring og utdanning, tilskudd 
1992- se VOKSENOPPLÆRING (1991-92) I, l. 

Permitteringsloven, endr.- se LØNN (1989-90) IV, 
l; (1990-91) IV, l og 2; (1991-92) IV, 3. 

- ev. lovendring- se LØNN (1992-93) Ill, 5. 
- forslag om endr. i- se LØNN (1990-91) Il, 3. 
- konsekvenser for små og mellomstore bedrifter -

se INDUSTRI (1990-91) Ill, 14 
- sikring mot misbruk- se LØNN (1990-91) Ill, l. 
Permitteringsordningen og lønnsgarantiordnin

gen- se SYSSELSETTING (1990-91} I, 2. 
Persiabukta, krisen etter Iraks invasjon av Kuwait 

- se Golf-konflikten. 
Personaldirektoratet, omorganisering til en Ar

beidsgiveravdeling - se DEPARTEMENTER 
(1990-91) I, l og 12. 

PERSONBESKATNING ............... 441 

Personbiler, forhøyelse av engangsavgift -se SÆ
RAVGIFTER (1990-91) I, 4 og Il, 2. 

Personlegdomsavvik, fengsel for innsette med al
vorlege- se FENGSLER (1989-90) Ill, 9. 

Personnummer, spørsmålet om rettslig stilling- se 
PERSONVERN (1990-91) IV, 2. 

Personregisterloven- se PERSONVERN (1991-92) 
Il, l. 

- brev fra Datatilsynet om konsesjonsplikt for 
kredittopplysningsvirksomhet - se RETTSVE
SEN (1992-93) IV, 8. 

- endr. i- se PERSONVERN (1992-93) IV, 2. 
- konsesjonsplikt for Konkurransetilsynet - se 

PRISER (1992-93) IV, 3. 
- unntak for Riksrevisjonen ved kobling av regi

stre- se PERSONVERN (1992-93) Il, 2. 
Personregister, Antirasistisk Senter- se PERSON

VERN (1991-92) Ill, 4. 
- lovfesting av Det sentrale - se PERSONVERN 

(1990-91) IV, 2. 
- opprettet av trossamfunn og private organisasjo

ner- se PERSONVERN (1991-92) Ill, 9. 

PERSONVERN ..... ... ......... .. ...... 447 

Peru, asylsøkere fra- se INNVANDRERE (1991-92) 
Ill, 4. 

Peter I's øy, enclr. i bilandsloven- se POLAROM
RÅDER (1989-90) IV, l. 
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Petersen, Erling Helmer, minnetale over tidl. stor
tingsrepr., S.tid. 24 (6.10.92). 

Petroleumsbeskatning, problemstillinger - se 
SKATTER (1992-93) IV, 4. 

Petroleumsfond, lov om Statens -se OLJE (1989-
90) IV, l 

- retningslinjer for bruk av- se STATSBUDSJET
TET (1989-90) l, 36. 

- Statens- se Statens petroleumsfond. 
Petroleumsloven, endr. som følge av EØS-avtalen

se ENERGI (1992-93) IV, l. 
Petroleumsskatt 1989 - se SKATTER (1989-90) I, 2. 
Petroleumsskatteloven, emir. i- se OLJE (1990-91) 

IV, 2; (1991-92) IV, 2. 
- endr. i- se SKATTEADMINISTRASJON (1990-

91) IV, 2. 
- endr. i- se SKATTER (1991-92) IV, 10. 
Petroleumsskatt - se SKATTER (1990-91) l, 2; 

(1991-92) I, 2 og Il, 6. 
- tilbaketrekking av forslag om redusert kildes

katt- se STATSBUDSJETTET (1991-92) I, 36. 
Petroleumsvirksomheten -se OLJE 
Phillipsgruppen, utbetaling av for mye erlagt pro

duksjonsavgift- se STATSBUDSJETTET (1989-
90) li, 11. 

Pinsevennenes Evangeliesenter, tilskudd - se 
NARKOTIKA (1989-90) I, l; STATSBUDSJET
TET (1990-91) I, 31. 

Piper Alpha-ulykken og sikkerheten i petroleums
virkomheten- se OLJE (1989-90) Il, 5. 

Pitbull-terrier, lovforbud mot innførsel, hold og 
avl- se HUSDYRBRUK (1990-91) IV, l. 

Plan- og bygningsloven, barns rettigheter i kom
munal planlegging - se BYGNINGSVESEN 
(1991-92) Ill, 7. 

- bestemmelser om konsekvensutredninger- SE 
BYGNINGSVESEN (1989-90) IV, l 

- endr. vedr. fjernvarmeanlegg - se ENERGI 
(1989-90) IV, 3 

- erfaringer med praktiseringen- se BYGNINGS
VESEN (1992-93) Il, l. 

- fylkesmannens avslag på byggesøknad i Sande
fjord kommune- se BYGNINGSVESEN (1989-
90) Ill, 4 
konsekvensanalyser ved byggeprosjekter - se 
BYGNINGSVESEN (1991-92) Ill, 4. 
konsekvensutredning før bygging av nytt riks
hospital- se BYGNINGSVESEN (1991-92) Ill, 9. 

- praktisering i Oppegård kommune - se BYG
NINGSVESEN (1989-90) Ill, 2. 

Plan- og forsøksloven, endr. i - se LOKALFOR
VALTNING (1992-93) IV, l; SOSIALVESEN 
(1991-92) IV, l. 

Planteforedlerrett, lov om- se JORDBRUK (1992-
93) IV, 2. 

Planteimport, styrking av kontroll med - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1990-91) Ill, 5. 

Planteinspeksjon- se Statens planteinspeksjon. 
- Statens, forlengelse av utvidet kontroll - se 

JORDBRUK (1989-90) Ill, 3. 
Plantesanitære område, mulighet for karantene

dyrking i EF-direktiv- se JORDBRUK (1992-93) 
IV, l. 

Plantesjukdomsloven, endr. i - se LANDBRUK 
(1992-93) IV, 2. 

Plantesorter, tilslutning til internasjonal konven
sjon for beskyttelse av nye - se JORDBRUK 
(1992-93) IV, 2. 

Plantevernmidler brukt ved giftsprøyting av bo
lighus- se JORDBRUK (1989-90) Ill, 5. 

- avgift 1993- se SÆRAVGIFTER (1992-93) I, 3. 
- kontroll med - se LANDBRUKSPRODUKTER 

(1989-90) Ill, 6. 
- ny avgift 1992- se SÆRAVGIFTER (1991-92) I, 3. 

Plast, resirkulering - se FORURENSNING (1989-
90) Ill, 2. 

Plast fra landbruket, gjenvinningsanlegg - se MIL
JØVERN (1991-92) Ill, 29. 

- resirkulering- se MILJØVERN (1990-91) Ill, 28. 
Plastflasker som returflasker - se MILJØVERN 

(1989-90) Ill, 16. 
Pleie- og omsorgsfag, utformingen av videregåen

de kurs -se VIDEREGÅENDE SKOLER (1992-
93) I, l. 

Pleiepersonell, handlingsplan for rekruttering- se 
HELSEPERSONELL (1989-90) Il, l. 

PLO, avvikling av opplysningskontor i Oslo - se 
UTENRIKSSAKER (1990-91) Ill, 18. 

- ev. samtaler med representanten i Norge - se 
UTENRIKSSAKER (1989-90) Ill, 3. 

Polakker med turistvisum som arbeider illegalt- se 
ARBEIDSLIV (1990-91) Ill, 4. 

Polarforvaltning, budsjett 1993 - se INTERNA
SJONALT SAMARBEID (1992-93) I, 6. 

Polarfront, tilskudd til drift av værskipet - se VI
TENSKAP (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 3. 

Polarinstituttet, budsjett - se POLAROMRÅDER 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- flytting innenfor Oslo- se POLAROMRÅDER 
(1992-93) Ill, 2. 

- forsinket melding- se POLAROMRÅDER (1992-
93) Ill, l. 

- Nordland fylkeskommun~ sender uttalelse om 
flytting- se POLAROMRADER (1990-91) Il, l. 

- oppgaver og plassering - se POLAROMRÅDER 
(1991-92) Ill, l. 

- Troms fylkeskommune sender uttalelse om flyt
ting- se POLAROMRÅDER (1991-92) Il, l. 

POLAROMRÅDER ..................... 451 

Polarspørsmål - se INTERNASJONALT SAMAR
BEID (1989-90) Il, 6. 

Polen, bilateral bistand - se ØKONOMISK SAM
ARBEID (1989-90) Il, 2 

- EFs assosieringsavtale med- se EFTA/EF (1992-
93) Il, 20. 

- garantier ved eksport til- se UTENRIKSHAN
DEL (1989-90) I, l; (1990-91) !, 2; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

- investeringsgarantiordning - se UTENRIKS
HANDEL (1991-92) Il, 6. 

- marint matfett som matvarehjelp til- se UTEN
RIKSHANDEL (1989-90) Ill, 7 

- matvarehjelp i form av sild - se UTENRIKSSA
KER (1989-90) Ill, 21 

- plan for samarbeid med- se UTENRIKSSAKER 
(1992-93) Il, 8. 

- ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA
landene og- se TRAKTATER (1992-93) U, 11. 

- stabiliseringsfond - se UTENRIKSSAKER 
(1989-90) Il, 6. 

Poliklinikker, reduksjon i refusjonstakster. se SY
KEHUS (1992-93) III, l. 

Poliklinisk virksomhet, overføring til statsbud
sjettet- se TRYGDER (1990-91) IV, 2. 

Politi- og lensmannsetaten, styrket bemanning -
se STATSBUDSJETTET (1992-93) Il, 8. 

POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET ... 453 

Politianmeldelser, t_iltak mot lekkasjer til prensen .. 
se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1992-93) 
III, 16. 
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Politibåt ved Laksevåg lensmannskontor, fortsatt 
drift- se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 
(1991-92) Ill, 4. 

Politiet, konstitusjonelle antegnelser 1988 til bud
sjettoverskridelser - se RIKSREVISJONEN 
(1989-90) Il, 6. 

Politihus i Fredrikstad - se STATSEIENDOM-
MER (1989-90) Ill, l. . 
bygging av- se POLITI OG PÅTALEMYNDIG
HET (1990-91) Ill, l. 

Politihøgskolen, budsjett 1990- se POLITI OG PÅ
TALEMYNDIGHET (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 
endr. budsjett 1990 -se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1990-91) Il, l. 

- tilbud på kurssted i Stokke kommune- se POLI
TI OG PÅTALEMYNDIGHET (1992-93) Ill, 23. 

Politiloven, trukket tilbake - se POLITI OG PÅTA
LEMYNDIGHET (1992-93) IV, 2. 

Politimester, Kragerø, uttrykk for politisk syn på 
ungdom som aksjonerte Illot riving av Kragerø
banen- se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1989-90) Ill, 4. 

Politirazzia mot mørkhudede i Trondheim - se PO
LITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1989-90) Ill, 6. 

Politireserven, hjemmel for innkalling i hastesitu
asjoner- se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 
(1990-91) IV, l 

- sikkerhetsopplegg under OL - se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1990-91) I, l. 

Politisk overvåking, undersøkelse av påstander 
om Etterretningstjenesten- se FORSVAR (1992-
93) Il, 3. 

POLITISKE PARTIER ............... ,. 461 

Politiskolen, inntak av personer med innvandrer
bakgrunn - se POLITI OG PÅTALEMYNDIG
HET (1990-91) Ill, 27. 

Polititjenesteloven, endr. i- se POLITI OG PÅTA
LEMYNDIGHET (1990-91) IV, l. 

Politiuniformer, leveranseoQpdrag til dansk be
drift- se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1992-93) Ill, 30. 

Pool-ordning, fradrag for sjømenn som driver repa
rasjons- og vedlikeholdsarbeid - se SKATTE
FRADRAG (1989-90) IV, 6. 

Pornoblader med reklame for ulovlige vid~ofilmer, 
salg av- se KULTUR (1989-90) Ill, 7. 

Pomografi, forslag til liberalisering av straffeloven 
-se STRAFFELOVGIVNING (1992-93) IV, l. 

- ulovlig import - se STRAFFELOVGIVNING 
(1991-92) Ill, 3. 

Pomografi i voldsvideoer, tiltak mot- se KULTUR 
(1989-90) Il, l. 

Porsanger, barnehage ved Garnisonen i- se FOR
SVARSMATERIELL (1992-93) Il, 4. 

- nedleggelse av visse underavdelinger ved Garni
sonen- se FORSVAR (1991-92) Il, 8. 

Porsangerfjorden, bruk av holmer til reinbeite- se 
REINDRIFT (1990-91) Ill, 3. 

Porsgrunn, ordføreren sender brev om godkjen
ning av skatteregnskapet- se KOMMUNENES 
ØKONOMI (1989-90) Il, 2. 

Porsgrunn-området, skipskontrollen i - se SIK
KERHET TIL SJØS (1990-91) Il, l. 

Porto, ansvaret for takstfastsettelse - se POST 
(1992-93) IV, l. 

- omlegging av takstsystemer- se POST (1992-93) 
I, 2. 
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Postforsendelse i Finnmark, forsinkelser etter 
endrete flyruter- se POST (1989-90) Ill, 6 og 7. 

Postgiro, forslag om girogebyr i forbindelse med 
nedsetting av kontolånsrenten- se STATSLÅN 
(1989-90) I, l 

- framtidige rammevilkår- se POST (1991-92) Il, 4. 
- høve til å gi kreditt- se POST (1991-92) Il, 5. 

kapitalplassering og fastsettelse av innskudds
renter- se STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31 

- kontolån til statskassen- se STATSLÅN (1990-
91) I, l; (1991-92) I, l. 

- nedsetting av kontolånsrenten- se STATSBUD
SJETTET (1989-90) I, 26 . 

- opplegg for bedre samordning av bank- og- se 
STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 32. 

- vurdering av samordning med Bankenes Beta
lingssentral- se POST (1992-93) l, l. 

Postkontorer, nedlegging av- se POST (1991-92) I, 
l og Ill, l; (1992-93) I, l. 

Postordre, ulovlig import av pornografi - se 
STRAFFELOVGIVNING (1991-92) Ill, 3. 

Postordrefirmaer, kontroll med ulovlig distribu
sjon av voldsvideo via- se STRAFFELOVGIV
NING (1989-90) Ill, 4. 

Postordresalg av videofilmer med grov porno og 
vold- se KULTUR (1989-90) Ill, 7. 

Postrådet, nedlegging av - se POST (1989-90) Il, l. 
Postsparebanken- se Norges Postsparebank. 
- kvartalsramme for utlånsveksten 1992 - se 

STATSBUDSJETTET (1991-92) I, 36. 
- omdanning til Norges Postbank- se POST (1991-

92) Il, 4 og 5; (1991-92) IV, l. 
- organisasjonsform- se BANKER (1989-90) Il, 6 
- stillingsendringer- se POST (1989-90) Il, 3 

suppleringsvalg til kontrollkomiteen - se POST 
(1991-92) Il, 2. 
utlånsrammene i Nord-Norge - se POST (1989-
90) Ill, 2. 

- økning i statens garantirammer- se POST (1991-
92) Il, l. 

Poststeder, navneendringer- se POST (1991-92) Ill, 
2. 

Posttjenestene, framtidige rammevilkår- se POST 
(1991-92) Il, 4. 

- tilbaketrekking av melding om- se POST (1990-
91) Il, 2. . 

Postverket, budsjett- se POST (1989-90) I, l; (1990-
91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- endr. i balansen som følge av ny avskrivnings
ordning- se STATSBUDSJETTET (1990-91) Il, 
lO 

- etablering av meldingsformidlingstjenester med 
Televerket- se STATSBUDSJETTET (1990-91) 
Il, 14 

- framtidige rammevilkår- se POST (1991-92) Il, 4. 
garanti for lån til Ticketmaster- se STATSBUD
SJETTET (1990-91) Il, 14 

- kjøp av Ticketmaster Norge A/S- se POST (1990-
91) Il, 4 

- konstitusjonelle antegnelser 1988 til gjennomfø
ringen av arbeidstidsreformen- se RIKSREVI
SJONEN (1989-90) Il, 6 

- konstitusjonelle antegnelser 1989 til lønnssys
tem-prosjekt- se RIKSREVISJONEN (1990-91) 
Il, 10. 

- revidert budsjett - se STATSBUDSJETTET 
(1990-91) Il, 14. 

- revidert budsjettforslag 1990 -se POST (1989-90) 
I, 2 
revidert driftsbudsjett 1989 - se POST (1989-90) 
Il, 2 
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- revidert driftsbudsjett 1989 og innkjøp av data
maskinutstyr- se POST (1989-90) Il, l 

- revidert driftsbudsjett 1990- se POST (1989-90) l, 
3 

- revisjon av budsjett 1992- se POST (1991-92) Il, 
5. 

- riksvegtilknytning til Alnabruterminalen - se 
VEGVESEN (1991-92) Il, 10. 

- stillingsendringer- se POST (1989-90) Il, 3. 
- utvidet bestillingsfullmakt - se POST (1992-93) 

Il, 2. 
Poteter, forslag om å oppheve importforbud - se 

LANDBRUKSPRODUKTER (1992-93) Il, l. 
- oppheving av markedsordning for - se LAND

BRUKSPRODUKTER (1990-91) Ill, 4. 
Potetplante, utplanting av den første transgene- se 

JORDBRUK (1989-90) Ill, 6. 
- utplanting av genmodifisert - se VITENSKAP 

(1990-91) Ill, 3. 
PP-tjenesten, styrking av - se GRUNNSKOLE 

(1992-93) l, l; SPESIALSKOLER (1990-91) Il, 2. 
Praksisplasser ved fagutdanning, mangel på - se 

UTDANNING (1989-90) Ill, 3. 
Praktikantordning for landbruket, budsjett· - se. 

LANDBRUK (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 
- endr. budsjett- se LANDBRUK (1991-92) Il, 6; 

(1992-93) Il, 2. 
- reduksjon i tilsagn- se LANDBRUK (1992-93) Il, 

4. 
- saldering 1992- se STATSBUDSJETTET (1991-

92) I, 36. 
Praktisk-teologiske seminarer, budsjett- se DEN 

NORSKE KIRKE (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) l, 2. 

Premiefond, forskrifter for bruk av - se FORSIK
RING (1992-93) Ill, 3. 

Premier, skattefritak for premier i TV-programmer 
-se SK.A'I'TEFRADRAG (1989-90) IV, 3 og 7. 

Premiesparing for ungdom, budsjett 1990 - se 
BANKER (1989-90) I, l; (1990-91) I, l. 

Presse - se MASSEMEDIA. 
Presseforbundet, forslag om endr. i offentlighetslo

ven- se MASSEMEDIA (1992-93) IV, l. 
Presseformål utenlands, budsjett- se UTENRIKS

SAKER (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, 1; 
(1992-93) I, l. 

Pressens Faglige Utvalg, medieetikk - se MASSE
MEDIA (1992-93) Il, l. 

Pressen, offentliggjøring av skatteligning- se MAS
SEMEDIA (1991-92) li, 3. 

Pressestøtte, budsjett - se MASSEMEDIA (1989-
90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) l, l; (1992-93) I, l. 

- forslag om melding- se MASSEMEDIA (1989-
90) li, 2 

- omlegging av- se MASSEMEDIA (1992-93) Il, l. 
- overføring til Kulturdepartementet - se DEPAR-

TEMENTER (1990-91) I, 12 
- saldering 1990- se STATSBUDSJETTET (1989-

90)I, 26 
- stortingsmelding om- se MASSEMEDIA (1989-

90) Ill, 3. 
- tilbaketrekking av melding om - se MASSEME

DIA (1990-91) Il, l. 
Presteboliger, fastsettelse av husleie ved forhand

linger- se STATSEIENDOMMER (1992-93) Il, 2. 
Prestegarder, budsjett - se DEN NORSKE KIRKE 

(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, 2. 

- festeavgift på tomter- se DEN NORSKE KIRKE 
(1992-93) Ill, 3. 

- fortgang i sal av - se DEN NORSKE KIRKE 
(1989-90) Ill, 5 

- gjennomføringa av salet av - se DEN NORSKE 
KIRKE (1989-90) III, 8 

- innløsningspriser for festetomter på Tune pres
tegård- se DEN NORSKE KIRKE (1991-92) Ill, 
4. 

- salg av Brøttum - se DEN NORSKE KIRKE 
(1990-91) Ill, l. 

- salg av Nøtterøy prestegard - se DEN NORSKE 
KIRKE (1992-93) III, 2. 

Presteskapet, bedring av arbeidsforhold- se DEN 
NORSKE KIRKE (1991-92) lii, 3. 

- budsjett- se DEN NORSKE KIRKE (1989-90) I, 
l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, 2. 

- endr. budsjett 1992 - se DEN NORSKE KIRKE 
(1992-93) li, l. 

- ledige stillinger i Finnmark - se DEN NORSKE 
KIRKE (1991-92) Ill, l. 

Prestestillinger, opprettelse av nye - se STATS
BUDSJETTET (1992-93) 11, 8. 

Pretoria, etableringskostnader for ambassade - se 
UTENRIKSSAKER (1991-92) I, l. 

Preus Fotomuseum, nasjonal institusjon- se KUL
TUR (1992-93) Il, 2. 

PreussenElektra AG, kraftutvekslingsavtale med 
Statkraft- se ELEKTRISITET (1992-93) Il, 13. 

Prikkbelastning på førerkort ved enkle forseelser -
se VEGTRAFIKK (1989-90) Ill, 4. 

Prins Carl, offentliggjøring av møtereferater fra 
1905- se KONGEN (1991-92) Il, l. 

Pris, forslag om en internasjonal miljø- - se MILJØ
VERN (1991-92) Il, 11. 

Prisdirektoratet, bruk av midlene i prisregule
ringsfondet- se PRISER (1990-91) IV, l 

- budsjett - se FORBRUKERSAKER (1989-90) I, 
l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

PRISER ......... . ...................... 467 

Prislova, endr. i- se PRISER (1990-91) IV, l. 
Prislovgivning, opphevelse av- se PRISER (1992-

93) IV, 3. 
Prisrådet, kontroll med bedriftserverv og fusjoner 

-se PRISER (1989-90) li, 2. 
- vedtak om Trio Ving A/S' behandling av kon-

kurrent- se PRISER (1990-91) III, 3. 
Pristilskudd, budsjett - se PRISER (1989-90) I, 2; 

(1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 
- reduksjon i oste- og melkesubsidiene - se 

STATSBUDSJETTET (1990-91) Il, 14. 
- til frukt i Nord-Norge 1993- se PRISER (1992-93) 

I, 2. 
Pristilsynet, vurdering av organiseringen- se PRI

SER (1989-90) Il, 2. 
Pristiltaksloven- se PRISER (1992-93) IV, 3. 
Privat arbeidsformidling, dispensasjon fra forbu

det- se SYSSELSETTING (1992-93) IV, 3. 
- forslag fra H og FrP - se REGJERINGEN 

OVERSENDT I. 
- forslag om (ikke bifalt) -se SYSSELSETTING 

(1992-93) li, 3. 
Privat entreprise i vegsektoren - se VEGVESEN 

(1989-90) Ill, 14. 
Privat pensjonsforsikring, adgang til utbetaling 

fra fylte 62 år- se FORSIKRING (1991-92) Il, 2. 
Privat praksis med rett til refusjon fra folketryg

den- se HELSEVESEN (1989-90) l, l; (1990-91) I, 
l. 

- trygderefusjon ved privat praksis uten avtale- se 
TRYGDER (1989-90) IV, l. 

Privat tjenestepensjonsordning, adgang, til pen
sjonering fra 65 år- se ARBEIDSVILKAR (1992-
93) Il, l. 

- oppfølging av vedta}t om pensjonering ira 65 år
se ARBEIDSVILKAR (1992-93) III, 3 og STATS
BUDSJEITET (1992-93) I, 35. 
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Privatallmenninger, hjemmel for bestemmelser 
om valg av styreorgan for bruksrett - se LAND
BRUK (1991-92) IV, 2. 

Privatansattes Fellesorganisasjon, lov om lønns
nemndbehandling av arbeidstvist - se LØNN 
(1992-93) IV, l. 

Private organisasjoner, støtte 1989 - se UTVIK
LINGSHJELP (1989-90) Il, l. 

- u-hjelpsstøtte via, bev. - se UTVIKLINGS
HJELP (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, l. 

Private sykehus, grenser for antall senger ved - se 
SYKEHUS (1989-90) III, 19. 

Privatisering av A/S Olivin- se STATSBEDRIF
TER (1989-90) Ill; 10. 

- av barnevernet- se BARNEVERN (1990-91) Ill, 
5. 

- av helsevesenet, Askerklinikken- se HELSEVE
SEN (1989-90) III, 18. 

- av offentlige tjenester, forslag om - se STATS
FORVALTNING (1990-91) li, l. 

- forslag om salg av aksjer i TBK A/S - se STATS
BEDRIFTER (1990-91) li, 3. 

- i helsevesenet- se HELSEVESEN (1989-90) Ill, 
l. 

Privatiseringstiltak i offentlig forvaltning - se 
STATSFORVALTNING (1989-90) Ill, l. 

Privatisteksamen, forslag om å henlegge for
skriftsendringer - se VIDEREGÅENDE SKO
LER (1992-93) Il, 5. 
for svake elever - se VIDEREGÅENDE SKO
LER (1991-92) III, 3. 

Privatskoleloven, endr. i- se UTDANNING (1991-
92) IV, l. 

PRIVATSKOLER ...................... 471 

Produksjonsavgift 1993 av elkraft produsert i 
vannkraftverk -se SÆRAVGIFTER (1992-93) I, 
5. 

- på elektrisk kraft, lov om - se SÆRAVGIFTER 
(1992-93) IV, l. 

Produksjonstillegg, økonomisk diskriminering av 
ektefeller som eier hver sin gård - se LAND
BRUK (1990-91) III, 5. 

Produktansvarsloven, endr. som følge av EØS-av
talen- se EFTA/EF (1992-93) IV, 12. 

Produktavgift hjemmel for trekk av 2,5% for deler 
av fiskeflåten- se AVGIFTER (1989-90) III, 3. 

- på fiskeri- og selfangstnæringen, budsjett - se 
AVGIFTER (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) 
I, l. 

- på fiskeri-, hval- og selfangstnæringen 1993 
(satsfastsetting utsatt)- se AVGIFTER (1992-93) 
I, l. 

- på fiskeri-, hval- og selfangstnæringen 1993 -se 
FOLKETRYGD (1992-93) I, 5. 

Produktkontrolloven, emir. i -se ARBEIDSMIL
JØ (1989-90) IV, l; MILJØVERN (1989-90) IV, l. 

- vern ved forbrukertjenester - se FORBRUKER
SAKER (1992-93) IV, 5. 

Produktkontrollråd, opphevelse av bestemmelsen 
om- se MILJØVERN (1990-91) IV, l. 

Produktregisteret, budsjett - se ARBEIDSMILJØ 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

Produktsikkerhet, budsjett- se FORBRUKERSA
KER (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Produktspesifikasjoner, konvensjon om gjensidig 
godkjenning -se EFTA/EF (1989-90) Il, 6. 

Produser i Norge, oppfølging av pilot-prosjektet -
se SYSSELSETTING (1992-93) III, 11. 

Professortittel for førsteamanuenser - se HØG
SKOLER (1989-90) III, 5. 
for høgskoledosenter - se HØGSKOLER (1989-
90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- for vitenskapelig høgskolepersonale- se HØG
SKOLER (1991-92) III, 9. 

Program for utdanningsforskning (PUF), tildeling 
av midler fra- se UTDANNING (1992-93) I, l. 

Programbladet, bidrag fra NRK til trykking i blin
deskrift - se NORSK RIKSKRINGKASTING 
(1992-93) I, l. 

- Riksrevisjonens rapport - se NORSK RIKS
KRINGKASTING (1989-90) II, 3. 

Promillegrense på O- se VEGTRAFIKK (1991-92) 
Ill, l. 

- forslag om- se VEGTRAFIKK (1989-90) IV, 2. 
- vurdering av- se VEGTRAFIKK (1992-93) Il, l. 
Promillekjøring, erfaringer etter endringer av veg

trafikkloven- se VEGTRAFIKK (1989-90) Ill, 8. 
ProsjektS, omorganisering av spesialundervisning 

-se SPESIALSKOLER (1990-91) l, l. 
Prospektering etter malm, mineraler m.v. - se 

BERGVERK (1989-90) I, 2; (1990-91) I, l; (1991-
92) I, l og II, l; (1992-93) I, l. 

Prostituerte, Kirkens Bymisjons natthjem for- se 
DEN NORSKE KIRKE (1989-90) III, 7 

- natthjem for- se STATSBUDSJETTET (1989-90) 
Il, 11. 

Prostitusjon, fordekt bordellvirksomhet i Oslo- se 
SOSIALVESEN (1990-91) Ill, 9. 

- tiltak mot bordellvirksomhet i Oslo - se SOSI
ALVESEN (1991-92) Ill, 3. 

Proteinkonsentrat, vilkår for produksjon - se HAV
BRUK (1992-93) Il, 2 og III, 3. 

Prøvestansavtale, tiltak for full prøvestans - se 
ATOMVÅPEN (1991-92) Ill, 2. 

- tiltak for å oppnå - se ATOMVÅPEN (1990-91) 
Ill, 2. 

Psoriasis, avgiftsfritak for nødvendige sol- og fuk
tighetskremer- se HELSEVESEN (1991-92) Ill, 
32. 

Psykiatrisk behandling av alvorlig sinnslidende 
fanger- se HELSEVESEN (1992-93) Ill, 11. 

Psykiatrisk hjelp til ofre for voldshandlinger - se 
HELSEVESEN (1989-90) Ill, 6. 

Psykiatriske pasienter, delfinansiering av det 
amerikanske forsvardepartement og CIA av lo
botomiprosjekt - se HELSEVESEN (1990-91) 
III, 28. 

- egenandeler for hjemmesykepleie - se HELSE
VESEN (1991-92) III, 36. 

Psykiatriske sykehjem, beregning av lommepen
ger- se SYKEHUS (1991-92) Ill, 6. 

Psykiatriske sykehus, sikker forvaltning av pasi
entmidler- se SYKEHUS (1989-90) Ill, 26. 

- skuletilbod til elevar som er pasientar ved - se 
UTDANNING (1989-90) Ill, 8. 

Psykiatri, mangel på kvalifisert personell - se HEL
SEPERSONELL (1991-92) Ill, 4. 

Psykisk helsevemloven, endr. i- se LOKALFOR
VALTNING (1992-93) IV, l; TRYGDER (1990-91) 
IV, 2. 

Psykisk helsevern, endr. i lov- se SOSIALVESEN 
(1991-92) IV, l. 

- ny lov om- se HELSEVESEN (1990-91) Ill, 27. 
- opphevelse av refusjonskrav i dødsbo - se HEL-

SEVESEN (1991-92) IV, l. 
Psykisk helse, tilskudd til TV-aksjonen 1992 - se 

HELSEVESEN (1992-93) Il, l. 
Psykisk utviklingshemmede - se FUNKSJONS

HEMMEDE. 
- tiltak for hjemmeboende- se STATSBUDSJET

TET (1992-93) Il, 8. 
Psykologer, avtale om driftstilskudd og takster - se 

HELSEPERSONELL (1989-90) II, 2; (1990-91} 
II, l; (1991-92) Il, l; (1992-93) Il, 3. 

- begrensning i trygderefusjoner - se HELSEVE
SEN (1992-93) I, l. 

- ubesatte stillinger i Østfold - se HELSEPERSO
NELL (1991-92) Ill, 10. 
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- uten avtale, bortfall av refusjon - se TRYGDER 
(1992-93) rv, 3. 

Psykologistudium, behov for flere plasser - se UNI
VERSITET (1992-93) III, l. 

- ved Universitetet i Trondheim - se UNIVERSI
TET (1991-92) Ill, 4. 

Psykologloven, endr. i- se SOSIALVESEN (1991-
92) IV, l. 

- endr. som følge av EØS-avtalen - se HELSE
PERSONELL (1992-93) IV, l. 

Psykologtjenester, trygderefusjon ved privat prak
sis uten avtale -se TRYGDER (1989-90) IV, l. 

Psykoseregisteret, behovet for - se HELSEVESEN 
(1991-92) li, 5. 

Pukkverk i Hol i Hallingdal, konsesjon for - se IN
DUSTRI (1989-90) III, 14. 

PUSH, program for utvikling og stimulering av 
havbeite, konstitusjonelle antegnelser 1991 -se 
RIKSREVISJONEN (1992-93) li, 2. 

- program for utvikling og stimulering av havbe
ite/havbruk- se HAVBRUK (1990-91) I, 2; (1991-
92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- yngelleverandørar til - se HAVBRUK (1990-91) 
nr, 4. 

PVC, analyse av forekomster ved Rafnes- se FOR
URENSNING (1992-93) Ill, 13. 

- reduksjon i Hydros produksjon - se FOR
URENSNING (1992-93} III, 5. 

- utslippstillatelse for ny fabrikk på Rafnes - se 
FORURENSNING (1992-93) Ill, 16. 

Pyntegrøntsenteret, Lyngdal, tilskudd 1993 - se 
LANDBRUK (1992-93) I, l. 

Påtalekompetanse, overføring av- se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1992-93} IV, l. 

Påtalemyndigheten, budsjett - se POLITI OG P Å
TALEMYNDIGHET (1989-90} I, l; (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Påtaler i Stortinget- se STORTINGETS FORRET
NINGSORDEN, Påtaler. 

Rabieskontroll, alternativ til karantene ved dy
reimport- se HUSDYRBRUK (1992-93) III, 4. 

Radarkontroll i Nord-Norge, innskrenkning i- se 
VEGTRAFIKK (1990-91} III, 2. 

Radartjenester til sikkerhet eller for å øke kapasi
teten- se LUFTFART (1989-90) Ill, 2. 

Radio Bergen, anmeldelse for rasistiske utsagn- se 
KRINGKASTING (1989-90) Ill, 8. 

Radio Øst, tillatelse til avholdelse av radiobingo -
se KRINGKASTING (1991-92) III, 4. 

Radio- og fjernsynssenter, Lillehammer- se HØG
RE UTDANNING (1990-91) I, l. 

Radioaktivitet atomavfall i de nordlige havområ
der- se FORURENSNING (1992-93} III, 17. 

- avfallslagring i Aurskog-Høland - se FOR
URENSNING (1992-93) Ill, 8. 

- avfallslagring og dumping i Barentshavet - se 
FORURENSNING (1991-92) Il, 3. 

- fra Tsjernobyl i reinkjøtt, kostnader- se REIN
DRIFT (1989-90) li, l; (1990-91) Il, 2; (1991-92) Il, 
2; (1992-93) Il, l. 

- hemmeligstemplede rapporter om strålefare j 

Finnmark- se FOLKEHELSE (1991-92} Ill, l. 
- kartlegging av stråling i Finmark - se ATOM

KRAFT (1990-91) Ill, 3. 
- konsekvenser av Tsjernobyl-ulykken - se 

ATOMKRAFT (1991-92} Ill, 2. 
- krav om stenging av atomkraftverk på Kola - se 

ATOMKRAFT (1991-92) Ill, 6. 
- lekkasje fra atomavfall i Estland - se FOR

URENSNING (1991-92) Ill, 22. 
- norsk inspeksjon av installasjoner i Russland -

se ATOMKRAFT (1991-92) Ill, 3. 
- utslipp fra havarert ubåt - se ATOMKRAFT 

(1992-93) Ill, 3. 

- utslipp fra Kola- se FORURENSNING (1991-92) 
Il, 4. 

- ved utslipp, tiltak for å redusere faren for - se 
ATOMKRAFT (1990-91) Ill, 6. 

Radioaktivt avfall, konvensjoner mot dumping -
se FORURENSNING (1992-93) li, 6. 

- lagring på Kola- se FORURENSNING (1990-91) 
III, 3. 

Radiobingo, tillatelse for Radio Øst - se KRING
KASTING (1991-92) Ill, 4. 

Radiokanaler, etablering av to nye - se NORSK 
RIKSKRINGKASTING (1990-91) Il, l. 

- utlysing av kanalsjefstilling i P3 - se NORSK 
RIKSKRINGKASTING (1991-92) Ill, 2. 

Radionavigasjonssystemer, nasjonale retningslin
jer for - se SIKKERHET TIL SJØS (1989-90) IV, 
1. 

Radiumhospitalet, bev. til ny computer tomograf
s~ SYKEHUS (1990-91) Il, l 

- budsjett- se SYKEHUS (1989-90) I, l; (1990-91) I, 
l; (1991 -92) I, l; (1992-93) I, l. 

- drift av forbrenningsovn ved - se SYKEHUS 
(1989-90) III, 5 

- endr. budsjett 1991 -se SYKEHUS (1991-92) Il, 
2. 

- midlar til symjebasseng - se SYKEHUS (1989-
90) Ill, 27. 

- ny telefonsentral 1992 - se SYKEHUS (1992-93) 
Il, 2. 

Radiumhospitalets apotek, budsjett- se HELSE
VESEN (1989-90) l, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

- ny stilling- se HELSEVESEN (1991-92) I, 2. 
Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, innlem

ming i Statens Pensjonskasse - se STATENS 
PERSONALPOLITIKK (1990-91) li, 4. 

Radon som kreftårsak, divergerende undersøkelser 
-se SYKDOMMER (1991-92) III, 3. 

Rafnes, analyse av PVC-forekomster i nærmiljøet -
se FORURENSNING (1992-93) III, 13. 

- utslippstillatelse for PVC ved ny fabrikk - se 
FORURENSNING (1992-93) Ill, 16. 

Rakkestad kommune, flyktningbedrift i kommu
nal regi- se INNVANDRERE (1990-91) Ill, 14. 

Ramberg, Åge, minnetale over tidl. stortingsrepr., 
S.tid. 4588 (30.9 .91). • 

Ramm/Setsaas-saken- se POLITI OG FATALE
MYNDIGHET (1992-93) Il, 6. 

Rammetilskudd (sektortilskudd) til videregående 
opplæring, budsjett - se VIDEREGAENDE 
SKOLER (1990-91) I, l (1S91-92) I, l; (1992-93) I, 
l. 

- fra Akershus til teaterformål i Oslo - se FYL
KESKOMMUNENES ØKONOMI (1990-91) Ill, 
l 

- til fylkeshelsetjenesten 1991- se FYLKESKOM
MUNENES ØKONOMI (1990-91) I, 3; (1991-92) I, 
l. 

- til fylkeskommunale samferdselsformål - se 
FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI (1989-90) 
I, 4; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l; 
STATSBUDSJETTET (1991-92) Il, 11. 

- til fylkeskommunene til bo- og arbeidskollekti
ver og handlingsplan mot stoffmisbruk - se 
FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI (1992-93) 
I, 5. 

- til fylkeskommunenes helse- og sosialtjeneste
se FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI (1991-
92) I, 4 og 6; Il, l; (1992-93) I, 3 og Il, l. 

- til grunnskoleundervisning, budsjett - se 
GRUNNSKOLE (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- til grunnskoleundervisning, saldering 1991 - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31; 
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- til helse- og sosialtjenesten- se FYLKESKOM
MUNENES ØKONOMI (1989-90) Il, 3 

- til helse- og sosialtjenesten i fylkeskommunene 
- se FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI 
(1989-90) I, 2; (1990-91) I, l 

- til helse- og sosialtjenesten i kommunene - se 
KOMMUNENES ØKONOMI (1989-90) I, 2; 
(1990-91) I, l og 2 

- til kommunale kulturformål, budsjett - se KUL
TUR (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; 
(1992-93) I, 2. 

- til kommunenes helse- og sosialtjeneste - se 
KOMMUNENES ØKONOMI (1991-92) I, l, 2 og 
4; Il, l; (1992-93) I, 2. 

- til videregå~nde opplæring, budsjett 1990 - se 
VIDEREGAENDE SKOLER (1989-90) I, l. 

Ramnes kommune, oppfordring til importforbud 
av tropisk tømmer - se MILJØVERN (1990-91) 
Il, 4. 

Ramsund orlogsstasjon, erverv av servicebygg og 
engangstilskudd til idrettslaget- se FORSVAR 
(1991-92) Il, 3. 

- nytt verksted - se FORSVARSMATERIELL 
(1991-92) Il, 2; (1990-91) Il, 3. 

Rana, anlegg for behandling av spesialavfall - se 
FORURENSNING (1990-91) Ill, 8 

- etablering av filmlaboratorium i - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1990-91) Ill, 6. 

- etablering av sentralanlegg for spesialavfall- se 
FORURENSNING (1989-90) Ill, 8 

- finansiering av motorbaneanlegg i- se IDRETT 
(1989-90) III, 6 

- flytting av lisenskontoret til Mo - se NORSK 
RIKSKRINGKASTING (1989-90) Il, 3 

- konsekvenser ved privat eierflertall for spesial
avfallsanlegg - se FORURENSNING (1989-90) 
III, 43 

- omstillingstiltak - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, 2. 

- oppbygging av nasjonalbibliotekavdeling i Mo -
se BIBLIOTEK OG LITTERATUR (1989-90) I, 2 

- politirazzia på nattklubb i - se POLITI OG PÅ
TALEMYNDIGHET (1990-91) III, 10. 

- privatisering av Norsk Jern Holding- se INDU
STRIUTBYGGING (1989-90) Il, 4 

- privatisering av Norsk Jern Holding og forhol
det til omstillingsprosessen - se STATSBE
DRIFTER (1989-90) Ill, 9 

- støtte til etablering av filmlaboratorium iMo-se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1992-93) Ill, 2. 

- tidligere vedtak om etablering av anlegg for spe
sialavfall oppheves - se FORURENSNING 
(1991-92) Il, 2. 

- tilskuddssatser for riksanlegg for motorbanean
legg- se IDRETT (1989-90) Ill, 5. 

Rana Gruber A/S, opsjonsavtale om overdragelse 
til ansatte- se BERGVERK (1990-91) Il, l. 

- overdragelse av aksjer til staten- se STATSBE
DRIFTER (1989-90) Il, 6. 

- tilbakebetaling av lån- se STATSBUDSJETTET 
(1992-93) Il, 8. 

- rentefritak for ansvarlige lån- se INDUSTRIUT
BYGGING (1990-91) I, l. 

- rentefritak for ansvarlige lån- se I~-nUSTRIUT
BYGGING (1991-92) I, l. 

Rana Museum, hev. til styrking av Naturhistorisk 
avdeling - se KULTURVERN (1989-90) I, 2. 

Rasisme, Antirasistisk Senters personregister - se 
MENNESKERETTIGHETER (1991-92) Ill, 4. 

- beskyldninger om - se INNVANDRERE (1992-
93) Ill, 11. 

- effektivisering av lov håndhevelse mot - se MEN
NESKERETTIGHETER (1992-93) IV, l. 

- i nærradioer - se MENNESKERETTIGHETER 
(1989-90) Ill, 7 . 

- norskopplæring som tiltak mot- se INNVAN
DRERE (1992-93) III, 12 .. 

- tiltak mot organisasjoner - se STRAFFELOV
GIVNING (1992-93) Il, l. . 

- økende vold mot innvandrere - se INNVAN
DRERE (1989-90) III, 10. 

Rasulykker, sikring avE 69 til Åndalsnes- se VEG
VESEN (1989-90) III, 5. 

Raufoss A/S, delprivatisering og børsnotering- se 
STATSBEDRIFTER (1989-90) Il, 5 

- delvis privatisering av - se STATSBEDRIFTER 
(1989-90) Ill, 8. 

- ordning med avtalefestet pensjon - se STATS
BEDRIFTER (1990-91) Ill, 3. 

- stans i våpensalg til USA- se UTENRIKSHAN
DEL (1991-92) Ill, 11. 

- våpeneksport til Tyrkia -se UTENRIKSHAN
DEL (1992-93) Ill, 10. 

Rauland, Avdeling for folkekultur, utdanning i res
taurering- se HØGSKOLER (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- Norsk senter for folkekultur, hev. 1991- se HØG
SKOLER (1990-91) I, l. 

Rauma Konfeksjon A/S, Åndalsnes, permisjons
varsel etter tap p.v politiuniformleveranser - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1992-93) 
Ill, 30. 

Raumabanen, avsporing og forebygging av fremti
dige ulykker- se JERNBANER (1990-91) Ill, 4. 

Raumavassdraget, vern av - se VANNKRAFT 
(1992-93) II, 2. 

Rederienes Landsforening (NHO), lov om lønns
nemndbehandling i forbindelse med tariffrevi
sjonen våren 1992- se LØNN (1991-92) IV, 2. 

Redningsberedskap på Sørlandskysten - se SIK
KERHET TIL SJØS (1989-90) III, 8. 

Redningshelikopter i Oslofjord-området - se RED
NINGSTJENESTE (1989-90) Ill, 3. 

- plassering på Vestlandet- se REDNINGSTJE
NESTE (1992-93) III, l. 

- på Svalbard, vurdering av- se REDNINGSTJE
NESTE (1992-93) I, 2. 

- på Vigra og ev. Svalbard- se REDNINGSTJE
NESTE (1992-93) I, l. 

Redningshelikoptertjenesten - se REDNINGS
TJENESTE (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2. 

- Nord-Vestlandet - se REDNINGSTJENESTE 
(1991-92) Ill, l. 

- Vigra- se REDNINGSTJENESTE (1991-92) Il, 3 
og (1991-92) Ill, 3. 

Redningsselskapet, budsjett - se FISKERIER 
(1989-90) I, 2; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, 2. 

- slepeoppdrag for fiskeflåten - se FISKERIER 
(1990-91) III, 29. 

REDNINGSTJENESTE ................ 473 

Refik, utvisning av mora til en handikappet gutt fra 
Tyrkia- se INNVANDRERE (1989-90) III, 24. 

Reform 94- se VIDEREGÅENDE SKOLER (1991-
92) Il, 2; (1992-93) IV, l. 

- forslag om utsettelse- se GRUNNSKOLE (1992-
93) II, 2. 
omdisJ>Oneringer for finansiering av - se VIDE
REGAENDE SKOLER (1992-93) Il, 7. 
Troms fylkeskommune sender uttalelse- se VI
DEREGÅENDE SKOLER (1992-93) Il, 3. 
økonomiske konsekvenser- se VIDEREGÅEN
DE SKOLER (1992-93) Ill, 9. 
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Reformarbeidet i staten - se STATSFORVALT
NING (1990-91) Il, 4. 

- og forholdet til Stortingets bevilgningsregle
ment- se STATSFORVALTNING (1989-90) I, l. 

- situasjonsrapport om - se STATSFORVALT
NING (1992-93) Ill, 3. 

Refusjon bortfall for privatpraktiserende uten avta
le etablert etter 10.10.92- se TRYGDER (1992-93) 
I, 2 og (1992-93) IV, 3. 

- for leger i Oslo Legevisitt A/S -se HELSEVE
SEN (1991-92) Ill, 39. 

- for leger m.fl. uten avtale - se HELSEVESEN 
(1989-90) l, l; (1990-91) I, l. 

- fra fylkeskommuner, reduserte inntekter - se 
HELSEINSTITUSJONER (1991-92) Il, l. 

- poliklinisk virksomhet ved sykehus, endr. bud
sjett 1991- se FYLKESKOMMUNENES ØKO
NOMI (1991-92) Il, l. 

- poliklinisk virksomhet, overføring til statsbud
sjettet- se TRYGDER (1990-91) IV, 2 

- spesialisthjelp, endring i egenandel - se STATS
BUDSJETTET (1990-91) I, 31. 

- til kommuner for utgifter til hjelp til flyktninger 
og asylsøkere- se KOMMUNENES ØKONOMI 
(1989-90) I, 2. 

- til spesialisthjelp og allmennlegehjelp, saldering 
1993- se STATSBUDSJETTET (1992-93) l, 32. 

Refusjonstakster for poliklinikker, reduksjon- se 
SYKEHUS (1992-93) Ill, l. 

Regelverk for statens anskaffelsesvirksomhet 
(REFSA) og endr. i Bestemmelser for anskaffel
ser i Forsvaret (BAF) - se RIKSREVISJONEN 
(1992-93) Il, 4. 

Regelverket, praktisering - se STATSFORVALT
NING (1990-91) Ill, 5. 

Regional kompetanseutvikling, budsjett - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1989-90) I, l; (1990-91) 
I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- budsjettendringer i forb. med frikommunefor
søket - se DISTRIKTSUTBYGGING (1989-90) 
li, 7 

- endr. budsjett 1990 - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1989-90) Il, 3. 

Regional planlegging, budsjett - se DISTRIKTS
UTBYGGING (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-
92) I, l; (1992-93) I, l. 

- melding om- se LOKALFORVALTNING (1992-
93) Il, 3. 

- utvikling av miljøbyer - se SYSSELSETTING 
(1990-91) Il, 11; (1991-92) Il, 3. 

Regional utvikling, melding om- se DISTRIKTS
UTBYGGING (1992-93) Il, 4. 

Regionale tiltak endr. budsjett 1990 -se UTVIK
LINGSHJELP (1989-90) Il, 11. 

Regionale utviklingsselskaper, forslag om oppret
telse av- se INDUSTRI (1991-92) Il, 5 og (1991-
92) IV, l. 

Regioninndeling av landet som følge av EØS-avta
len- se DISTRIKTSUTBYGGING (1992-93) I, l. 

- høringsnotat i forbindelse med EØS - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1992-93) III, l. 

Regionsykehus, endr. budsjett 1991 -se FYLKES
KOMMUNENES ØKONOMI (1991-92) Il, l. 

- finansieringsordningen - se FYLKESKOMMU
NENES ØKONOMI (1990-91) l, l. 

- forslag om statlig overtaking - se SYKEHUS 
(1991-92) Il, 3. 

- tilbakemelding om tilskuddsordningen - se 
FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI (1992-93) 
I, 3. 

Regionsykehusene, Akershus, behandling av hjel
peløse ferdigbehandlede pasienter - se SYKE
HUS (1991-92) Il, l. 

- avsetning til fremtidig utstyrssupplering - se 
SYKEHUS (1992-93) li, 2. 

- behandling med vevceller fra aborterte fostre -
se SVANGERSKAP (1992-93) Ill, 3. 

- bruk av ledig kapasitet ved Røros sykehus - se 
SYKEHUS (1991-92) III, l. 

- driftsmidler - se SYKEHUS (1992-93) III, 3. 
- kapasiteten ved hjerteklinikken ved St. Elisa-

beth sykehus- se SYKEHUS (1989-90) Ill, 15. 
- problemer ved kuvøseavdelingen - se SYKE

HUS (1990-91) III, 9 
- profesjonskonflikten ved- se SYKEHUS (1989-

90) III, 3. 
- Tromsø, ansvaret for pleietrengende ferdigbe

handlede pasienter- se SYKEHUS (1992-93) Ill, 
9. 

- Trondheim, akutthjelp og langsiktige tiltak - se 
SYKEHUS (1991-92) Ill, 13. 

- ventelistegaranti for hofteoperasjoner - se SY
KEHUS (1990-91) III, l. 

Regionteater, bev. 1992- se KUNST (1991-92) I, 2. 
- herunder Samisk teater- se KUNST (1990-91) I, 

2. 
Regionteatre (kulturmeldingen) - se KULTUR 

(1992-93) Il, 2. 
Registerenheten i Brønnøysund, budsjett - se 

RETTSVESEN (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; 
(19~.g2) I, l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1992- se RETTSVESEN (1992-93) 
Il, l. 

Registreringsavgjørelser, kjæremålsordning for 
klager- se RETTSVESEN (1989-90) IV, 5. 

REGJERINGEN ....................... 475 

Regjeringsadvokaten, budsjett - se STATSADMI
NISTRASJON (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-
92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

Regjeringserklæring, statsminister Gro Harlem 
Brundtlands- se REGJERINGEN (1990-91) Il, 6. 

- statsminister Jan P. Syses - se REGJERINGEN 
(1989-90) Il, 7. 

Regjeringskvartal i Oslo, planer for nybygg - se 
STATSEIENDOMMER (1991-92) Ill, 2. 

Regjeringskvartalet, kjøp av Akersgt. 57 - se 
STATSEIENDOMMER (1992-93) Il, l. 

- kjøp av tomt i Dittenkvartalet til utvidelse av- se 
STATSEIENDOMMER (1989-90) Il, 2. 

Regjeringsprotokollene - se REGJERINGEN 
(1989-90) Il, 15; (1990-91) Il, 15; (1991-92) Il, 13; 
(1992-93) Il, 8. 

Regnskapsførere, lov om autorisasjon av- se HAN
DEL (1992-93) IV, 2. 

Regnskapsloven, endr. i (oppfølging av skatterefor
men)- se SKATTER (1991-92) IV, 8. 

- endr. i (skattereformen)- se SKATTER (1990-91) 
IV, 6 

- endr. i (statsforetak) - se STATSBEDRIFTER 
(1990-91) IV, l. 

- endr. i- se HANDEL (1991-92) IV, l og 4. 
Regnskapslovutvalget, utredning fra - se HAN

DEL (1991-92) IV, 4. 
Regnskapsplikt, forslag om revisjonsfritak for små 

ansvarlige selskaper- se HANDEL (1990-91) IV, 
l. 

Regnskapsregisteret Brønnøysund, fristdag for 
tvangsoppløsning ved manglende revisjonsmel
ding- se RETTSVESEN (1991-92) IV, 3. 

- sanksjoner mot manglende revisjonsmelding -
se RETTSVESEN (1990-91) IV, 10. 

Regnskap, Skattedirektoratets krav for utsettelser
se SKATTEADMINISTRASJON (1991-92) III, 3. 

Regnskog, forslag om importforbud av tømmer fra -
se MILJØVERN (1990-91) Il, 13 

- import av tømmer fra- se NATURVERN (1989-
90) Ill, 19. 
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- oppfordring fra kommuner om importforbud av 
tømmer fra- se MILJØVERN (1990-91) Il, 1-4, 6, 
8-11. 

- oppfordring om boikott av tropisk tømmer . se 
MILJØVERN (1991-92) Il, 6. 

Reguleringsrådet, Norges Naturvernforbunds Ba
rentshavutvalgs observatørstatus i - se FISKE
RIER (1990-91) III, 20. 

- sammensetningen av- se FISKERIER (1989-90) 
I, 2. 

Reguleringssystemer for fiskeflåten, endr. i - se 
FISKERIER (1992-93) Il, 4. 

Rehabiliteringskollektiver for .narkomane, opp
læringstiltak · se VIDEREGAENDE SKOLER 
(1989-90) Ill, 11 

- permanent skoledrift - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1989-90) I, l. 

Rehabiliteringssenter for trafikkskadde på Vens
moen HVPU-institusjon, Nordland- se HELSE
VESEN (1989-90) Ill, 19. 

- for rusmiddelmisbrukere, nedleggelse - se SO
SIALVESEN (1990-91) Ill, 4. 

Rehabiliteringstilbud i Finnmark - se HELSE IN
STITUSJONER (1990-91) Ill, 4. 

Rehabilitering av pasienter med muskel- og skje
lettplager • se FUNKSJONSHEMMEDE (1992-
93) I, 2. 

- hjelpepleierutdanning for person med cerebral 
parese - se FUNKSJONSHEMMEDE (1991-92) 
Ill, 4. 

REINDRIFT ........................... 510 

Reindriftsavtalen - se REINDRIFT (1989-90) Il, l; 
(1990-91) Il, 2; (1991-92) Il, 2. 

- endr. budsjett - se REINDRIFT (1990-91) Il, l; 
(1991-92) Il, l. 

Reindriftsnæringen, (oppfølging av skatterefor
men)- se SKATTER (1991-92) IV, 8. 

Reinfjord, Kvænangen, bygging av molo- se HAV
NEVESEN (1990-91) III, 2. 

- Ytre Kvænangen, igangsetting av moloarbeid -
se HAVNEVESEN (1989-90) Ill, l. 

Reinkjøtt, muligheter for større omsetning - se 
REINDRIFT (1992-93) Ill, l. 

Reineolitiet i Finnmark, budsjett - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1989-90) I, l; (1990-91) I, 
l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Reisebyråloven, endr. av tittel - se REISELIVS
NÆRING (1991-92) IV, l. 

Reisegarantilov • se REISELIVSNÆRING (1991-
92) IV, l. 

Reiselivsmuseum, Vest-norsk, hev. 1993- se KUL
TURVERN (1992-93) I, 2. 

REISELIVSNÆRINGEN ............ .. . 512 

Rekefartøy i Båtsfjord, konsesjon for- se FISKE
RIER (1989-90) Ill, 27. 

Reketrålfiske i Skagerrak, ressurssvikt - se FIS
KERIER (1989-90) Ill, 5. 

Reklame for alkohol, arbeide i internasjonale fora 
mot- se KRINGKASTING (1991-92) Ill, 6. 

- for kvalitet og pris på kunst - se FORBRUKER
SAKER (1991-92) HI, 5. 

- forslag om forkriftsendringer for kringkastings
reklame- se KRINGKASTING (1991-92) Il, l. 

- forslag om forskrifter til ny kringkastingslov - se 
KRINGKASTING (1992-93) Il, 2. 

- forslag om rett til markedsføring for private 
tannleger- se PRISER (1991-92) II, l. 

- i form av tilgift og utlodning, forslag om endr. i 
markedsføringsloven- se HANDEL (1992-93) Il, 
l. 

- i kringkasting, midlertidig lov om sanksjoner 
ved brudd på lov om - se KRINGKASTING 
(1992-93) IV, 3. 

- i kringkasting, opphevelse av lov av 21.12.1990 -
se KRINGKASTING (1992-93) IV, l. 

- i kringkasting, tilpassing av markedsføringslo
ven til ny kringkastingslov - se KRINGKAS
TING (1992-93) IV, 2. 

- i kringkasting, økning i tillatt mengde - se 
KRINGKASTING (1992-93) Il, 5. 

- i lokal-TV, endring i - se KRINGKASTING 
(1990-91) Ill, 10 

- i postkasser, reservasjonsordning - se POST 
(1992-93) HI, l. 

- i privat lokal-TV, forslag om - se KRINGKAS
TING (1989-90) Il, l 

- i TV, samordning med tilsynet av annen reklame 
-se KRINGKASTING (1989-90) Ill, 6. 

- i TV 2, lov om reklame i kringkasting m.v. - se 
KRINGKASTING (1990-91) IV, l 

- i TVNorges Casinoprogram - se KRINGKAS
TING (1990-91) III, 2. 

- kabelspredning av satellittfjernsyn- se KRING
KASTING (1991-92) Il, 2. 

- regelverket for satellittkommunikasjon - se 
KRINGKASTING (1992-93) Ill, 5. 

Reklameinntekter, avgift for nærradioene - se 
KRINGKASTING (1989-90) Ill, 2. 

Reklamekampanje fra Norske Bryggerier- se AL
KOHOL (1990-91) III, 7. 

Reklamepress mot barn og ungdom, nedlegging av 
utvalg til å utrede - se FORBRUKERSAKER 
(1989-90) Ill, 9. 

Reklameskilt langs veiene, aksjon mot - se VEG
VESEN (1990-91) Ill, 26. 

Rekonvalesenthjem, arbeid med klassifisering av -
se HELSEINSTITUSJONER (1990-91) I, l 

- budsjett 1990 · se HELSEINSTITUSJONER 
(1989-90) I, l. 

- finansiering og geografisk spredning - se HEL
SEINSTITUSJONER (1991-92) I, l. 

- offentlig tilskudd - se HELSEINSTITUSJO
NER (1992-93) li, l. 

- og kurbad, behandling av sak om - se HEL
SEINSTITUSJONER (1989-90) III, l. 

- rehabiliteringstilbud i Finnmark - se HELSE IN
STITUSJONER (1990-91) Ill, 4 

- saldering 1991 - se STATSBUDSJETTET (1990-
91) I, 31. 

Rekrutteringsstillinger til høgskolesystemet - se 
HØGSKOLER (1990-91) I, l; (1991-92) l, l; (1992-
93) I, l. 

Rekruttutdanningen i Sjøforsvaret, omorganise
ring- se FORSVAR (1991-92) Il, 8. 

Rekstensaken, gjennomgang av bostyrets regnska
per· se SJØFART (1991-92) Ill, 2. 

- Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer, 
forlengelse av engasjementer - se STATSBUD
SJETTET (1990-91) I, 16; (1991-92) I, 10; (1992-93) 
I, 9. 

- orientering om Midlertidig Innberetning (1992-
93) Ill til Bergen skifterett- se SJØFART (1992-
93) Il, 4. 

- rapport fra granskingskommisjon- se SJØFART 
(1989-90) li, 3. 

Rekstensamlingen- se KUNST (1989-90) HI, 2. 
- overføring av Astrups tegninger til Jølster - se 

KUNST (1990-91) III, 5 
- plassering av Astrups kunst i Astruptunet i Jøl

ster- se KUNST (1990-91) Ill, 2. 
Rekstens kunstsamling, kjøp fra - se KUNST 

(1989-90) Il, 2; STATSBUDSJETTET (1989-90) I, 
26. 

Rekvisisjonsloven, offentliggjøring- se SJØFART 
(1991-92) Il, 3. 
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Religionsundervisning, innføring i den evange
lisk-lutherske religion for innvandrere- se INN
VANDRERE (1992-93) Ill, 4. 

- tilskudd til annen- se GRUNNSKOLE (1989-90} 
Il, 2. 

Ren mat, strategi for, hev. - se LANDBRUK (1990-
91) I, l; (1991-92) I, l. 

Renholdsbyråer, autorisasjonsordning for- se AR
BEIDSLIV (1989-90) Ill, 2. 

Rennesøy, forslag om revurdering av fastlandsfor
bindelse- se VEGVESEN (1989-90) Il, 11. 

Rennfast-prosjektet, forslag om skrinlegging - se 
VEGVESEN (1989-90) Il, 11. 

Renovasjonsutgifter, merverdiavgift for- se MER
VERDIAVGIFr (1992-93) Ill, 2. 

Rentefradrag for lån til bolig og utdanning, forslag 
fra Kristin Halvorsen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. 

- forslag fra Kristin Halvorsen om fradrags beretti
gelse bare for bolig- og utdanningslån- se RE
GJERINGEN OVERSENDT I. 

Rentemarginer, vurdering av maksimale - se KRE
DITrPOLITIKK (1989-90) Ill, 2. 

Rentenedsettelse i statsbankene- se STATSBUD
SJETTET (1992-93) Il, 8. 

- mulighetene for- se STATSBANKER (1992-93) 
Ill, l. 

- på studielån - se STUDIEFINANSIERING 
(1990-91) I, l og Ill, l; (1991-92) I, l; (1992-93) Ill, 
4. 

Rentenivå, tiltak for å skape lavere- se KREDITT
POLITIKK (1989-90) Ill, 3. 

Rentepolitikken - se KREDITTPOLITIKK (1989-
90) I , l; (1990-91) I, l. 

- Regjeringens mulighet for styring av - se KRE
DITTPOLITIKK (1991-92) Ill, 2. 

- senking av rentenivået - se KREDITTPOLI
TIKK (1991-92) Ill, l. 

Renter, etterbetaling fra Statens Pensjonskasse til 
enker - se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1990-91) III, l. 

Rentes rente på lån opptatt før 1.7.85- se STUDIE
FINANSIERING (1989-90) IV, l. 

Rentesats for rimelige lån i arbeidsforhold - se 
STATSBUDSJETTET (1992-93) Il, 8. 

Rentestøtte fra Statens Fiskarbank- se FISKERI
ER (1990-91) Ill, 6 og 7. 

- ny beregningsmodell for distriktslåneordningen 
-se INDUSTRIUTBYGGING (1992-93) I, l. 

- til ungdom i førstegangstjeneste som er avhen-
gig av bil- se MILITÆRT PERSONELL (1989-
90) Ill, l. 

Rentesubsidier via Husbanken, kartlegging av for
delingsvirkningene- se DEN NORSKE STATS 
HUSBANK (1989-90) III, l. 

Renteøkning i Norges Bank og følgene for bolig
lånsrenten - se KREDITTPOLITIKK (1989-90) 
Ill, l. 

Renteøkning på i<Albert-lån" til ungdom i Oslo
se BOLIGBYGGING (1990-91) Ill, 2. 

Repetisjonsøvinger, økt aktivitet- se MILITÆRT 
PERSONELL (1989-90) I, l. 

- øvelsesmønsteret- se MILITÆRT PERSONELL 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Replikkordskifter - se STORTINGETS FORRET
NINGSORDEN, Taletid. 

Representasjon, Regjeringens, budsjett - se 
STATSADMINISTRASJON (1989-90) I, 3; (1990-
91) l , 3; (1991-92) I, 3; (1992-93) I, 3. 

Republikansk statsform, forslag om innføring av -
se STATSFORFATNING (1989-90) II, 3. 

- grunnlovsforslag - se STATSFORFATNING 
(1991-92} Il, 4. 

Republikken Indonesia, overenskomst om unngå
else av dobbeltbeskatning- se SKAITEAVTA
LER (1989-90) Il, 2. 

Reservefond, endr. i aksjeloven - se SKATTER 
(1991-92) IV, 3. 

Resirkulering av landbruksplast - se MILJØVERN 
(1990-91) Ill , 28. 

Ressurs- og kvalitetskontroll i fiskerinæringen -
se FISKERIER (1992-93) I , 2. 

Ressurssviktutvalget, flyttestøtte som virkemid
del i fiskerikrisen- se F!SKERIER (1989-90) Ill, 
13 

- tiltak mot fiskerikrisen - se FISKERIER (1989-
90) Ill, 16. 

Ressurstiltak i landbruket, budsjett 1990 - se 
LANDBRUK (1989-90) I, l. 

Restanseutviklingen ved skatte- og avgiftsinnkre
vingen- se RIKSREVISJONEN (1990-91) Il, 10; 
(1991-92} Il, 4. 

Restaurantbransjen, ILO-konvensjon om arbeids
forhold -se ARBEIDSLIV (1991-92) Il, 4. 

- tilbud om betaling for å drikke øl - se ALKO
HOL (1991-92) Ill, 10. 

- tiltak mot kriminell aktivitet - se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1992-93) Ill, 24. 

- toppløs servering - se LIKESTILLING (1992-93} 
Il, l. 

- ulovlige arbeidsforhold ved kinesiske - se AR
BEIDSVILKÅR (1991-92} Ill, 5. 

- ulovlige forhold i Oslo - se ARBEIDSVILKÅR 
(1991-92) Ill, 14. 

- unntak for lærlinger fra aldersbestemmelser om 
alkoholskjenking- se ALKOHOL (1992-93) Ill, 6. 

Restauranter, diskriminering av mørkhudede- se 
MENNESKERETTIGHETER (1990-91) Ill, 11. 

Restaureringsutdanning ved Avdeling for folke
kultur i Rauland- se HØGSKOLER (1991-92) I, 
l ; (1992-93) I , l. 

Restskatt, avkreving av pensjonist med frikort - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1990-91) Ill, 1. 

- forenkling av renteberegning - se PERSONBE
SKATNING (1991-92) IV, l. 

- renter på - se PERSONBESKATNING (1989-90) 
IV, l. 

Rettergangsfeil, mulighet for nyprøving av sak - se 
DOMSTOLER (1990-91) Ill, 2. 

Rettergangslovgivningen, endr. i - se DOMSTO
LER {1991-92) IV, l; RETTSVESEN (1989-90) IV, 
6. 

Rettergangsordningens ikrafttredelseslov, endr. -
se RETTSVESEN (1989-90) IV, 5. 

Rettledningstjenesten for fiskeriene , budsjett -se 
FISKERIER (1989-90) I, 2; (1990-91) I, l; (1991-
92) I, l; (1992-93) I , 2. 

Rettsbelæring, forslag om protokollasjon av lag
mannens- se DOMSTOLER (1992-93) Il, 2 . 

Rettsferiereglene, opprydding i - se DOMSTO
LER (1989-90) IV, 3. 

Rettsgebyr, budsjett - se RETTSVESEN (1989-90) 
I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1990- se RETTSVESEN (1990-91) 
Il , l; (1991-92) Il, 2; (1992-93) li, l. 

Rettsgebyrloven, betaling ved saksbehandling i 
forliksråd- se RETTSVESEN (1989-90) IV, 6 

- endr. i (ikke behandlet) - se RE'ITSVESEN 
(1992-93) IV, 9. 

- endr. i- se FORBRUKERSAKER (1991-92) IV, l. 
- endr. i- se RETTSVESEN (1989-90) IV, 2; (1990-

91) IV, 11; (1992-93) IV, 6. 
- endr. i- se SJØFART (1991 -92) IV, l. 
- endr. i- se SOSIALVESEN (1991-92) IV, l. 
- endr. i forbindelse med kjæremålsbehandling -

se RETTSVESEN (1989-90} IV, 5 
- endr. i forbindelse med skifte - se RETTSVE

SEN (1989-90) IV, 4. 
- endringer i gebyrenes størrelser - se RETTSVE

SEN (1990-91) IV, l; (1991-92) IV, l. 
Rettshjelploven, endr. i - se DOMSTOLER (1991 -

92)IV, l . 
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- endr. i- se RETISVESEN (1990-91) IV, 4. 
- endr. i- se SOSIALVESEN (1991-92) IV, l. 
- endr. i forbindelse med ny ekteskapslov- se FA-

MILIE (1990-91) IV, 4. 
- kjæremålsadgang for visse avgjørelser etter - se 

RETTSVESEN (1989-90) IV, 5. 
Rettshjelpordninger, utredning av alternative- se 

RETTSVESEN (1992-93) I, l. 
Rettshjelpsordning for folk med gjeldsproblemer

se RETTSVESEN (1990-91) III, 7; (1991-92) III, 6. 
Rettshjelp, offentlig (trukket tilbake)- se RETTS

VESEN (1989-90) Il, 2. 
Rettsrådsmonopolet, oppmykning av - se RETTS

VESEN (1990-91) IV, 4. 
Rettssikkerhetsutvalget, behandling av innstil

ling fra - se FUNKSJONSHEMMEDE (1992-93) 
III, 14. 

Rettssikkerhet for skattytere, styrking av - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1989-90) Ill, 5 

- i barnevernssaker - se RETISVESEN (1989-90) 
III, 3 . 

Rettstoksikologisk institutt, budsjett 1990 - se 
HELSEINSTITUSJONER (1989-90) I, l; (1990-
91) l, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Rettsvern etter angrep fra hund - se STRAFFE
LOVGIVNING (1989-90) Ill, 3. 
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Returflasker i plast for mineralvann - se MILJØ
VERN (1989-90) Ill, 16. 

Returpapirindustri, støtte til norsk - se MILJØ
VERN (1990-91) Ill, 17. 

Returpapir, avsetning og bruk av - se MILJØ
VERN (1989-90) Ill, 45. 

Revidert nasjonalbudsjett- se STATSBUDSJET
TET (1989-90) I, 36; (1990-91) I, 34; (1991-92) I, 39; 
(1992-93) I, 35. . 

Revisjon, Skattedirektoratets krav for utsettelser 
av regnskap - se SKATTEADMINISTRASJON 
(1991-92) Ill, 3. 

Bevisjonsmelding, fristdag ved tvangsoppløsning 
som følge av manglende - se RETISVESEN 
(1991-92) IV, 3. 

- til Regnskapsregisteret, sanksjoner mot mang
lende- se RETISVESEN (1990-91) IV, 10. 

Revisjonsplikt, forslag om fritak for små ansvarli
ge selskaper - se HANDEL (1990-91) IV, l. 

Revisoraspiranter i skatteetaten, ansettelse av- se 
SKATTEADMINISTRASJON (1989-90) III, 6. 

Revisorloven, endr. i - se HANDEL (1989-90) IV, l; 
(1991-92) IV, 2. 

Revita, sikring av fortsatt virksomhet for arbeidsle
dige- se SYSSELSETTING (1989-90) III, 32. 

- tilskudd 1993 til jobbskapingsprosjekter - se 
SYSSELSETIING (1992-93) I, l. 

Revmatikere, behandlingstilbudet- se HELSEVE
SEN (1992-93) Ill, 13. 

- innsyn i hygienerapport om kursted i Tyrkia - se 
HELSEVESEN (1992-93) Ill, 12. 

Revmatisme, utdanning av legespesialister - se 
HELSEPERSONELL (1991-92) Ill, 9. 

Revmatismesykehuset, Oslo Sanitetsforenings, 
budsjett- se SYKEHUS (1989-90) I, l; (1990-91) I, 
l; (1991-92) l, l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1991 -se SYKEHUS (1991-92) II, 
2. 
overføring tilnytt rikshospital - se SYKEHUS 
(1990-91) Il, 2. 

Riarhaugen Aldershjem, Vesterålen, nedleggelse
se ELDREOMSORG (1992-93) Ill, 2. 

Riga, Latvia, opprettelse av stedlig norsk ambassa
de· se UTENRIKSSAKER (1991-92) Il, l. 

Riksantikvaren, bevaringsforslag for Arendal - se 
KULTURVERN (1990-91) III, 3 

- budsjett - se KULTURVERN (1989-90) I, l; 
(1990-91) l, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I , 1. 

- ekstra årsverk til SEFRAK-registeret - se SYS
SELSETIING (1990-91) Il, 11 

- flytting til Kulturdepartementet - se DEPARTE
MENTER (1990-91) Ill, 2. 

- sysselsettingsmidler til vern av kulturminner -
se STATSBUDSJETTET (1989-90) Il, 11. 

Riksarkivaren, krav til papirholdbarhet - se KUL
TURVERN (1989-90) III, l. 

Riksarkivet, innlemming av Norsk historisk kjel
deskriftinstitutt- se KULTURVERN (1990-91) l, 
2 

- overenskomst om det dansk-norske arkivspørs
mål- se KULTURVERN (1990-91) I!, 1. 

Riksbibliotektjenesten, budsjett- se BIBLIOTEK 
OG LITTERATUR (1989-90) l, 2; (1990-91) I, l; 
(1991-92) l, l; (1992-93) I, 2. 

Riksgalleriet, konstitusjonelle antegnelser 1989 til 
regnskapsavleggelsen- se RIKSREVISJONEN 
(1990-91) Il, 10. 

Rikshospitalets apotek, budsjett - se HELSEVE
SEN (1989-90) I, l; (1990-91) l, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) l, l. 

- ny stilling· se HELSEVESEN (1991-92) I, 2. 
Rikshospitalet, alder under 70 år som kriterium for 

hjerteoperasjon- se SYKEHUS (1989-90) III, 22 
- avgiftsøkning for gjestepasienter - se SYKE

HUS (1989-90) Ill, 8 
- avtale mellom MSD og Medinnova om forsk

ningsmidler- se SYKEHUS (1992-93) Ill, 8. 
- budsjett 1990- se SYKEHUS (1989-90) I, l; (1990-

91) I, l; (1991-92) I, l og 2; (1992-93) I, l. 
- endr. budsjett 1991 - se SYKEHUS (1991-92) Il, 

2. 
- konstitusjonelle antegnelser 1988 til økonomi

forvaltningen- se RIKSREVISJONEN (1989-90) 
Il, 6. 

- konstitusjonelle antegnelser 1989 til anskaffel
sesvirksomheten - se RIKSREVISJONEN 
(1990-91) Il, 10 

- MEDINNOVA, konstitusjonell kontroll -se SY
KEHUS (1990-91) li, 3; (1989-90) Il, 2. 

- omdisponering av bev. 1989 - se SYKEHUS 
(1989-90) li, 3 

- styrking av høyteknologifunksjoner- se STATS
BUDSJETTET (1992-93) Il, 8. 

- økning i gjestepasientprisen ved - se SYKEHUS 
(1989-90) Ill, 20. 

Rikshospital, Nytt, bygging og drift - se SYKE
HUS (1991-92) Il, 5. 

- endrede forutsetninger for bygging- se SYKE
HUS (1990-91) Il, 2. 

- endring i planleggingsorganisasjonen - se SY
KEHUS (1990-91) Ill, 12. 

- finansiering av vei- og kollektivsystem - se SY
KEHUS (1992-93) Ill, 17. 

- konsekvensutredning for bygging - se SYKE
HUS (1991-92) Ill, 28 . 

- mindreforbruk- se STATSBUDSJETTET {1992-
93) Il, 8. 

- representasjon av faglig råd for region- og lands
funksjoner i utvalg som vurderer - se SYKE
HUS (1989-90) Ill, 29. 

- saldering 1990- se STATSBUDSJETTET (1989-
90) I, 26 . 

Rikskonsertene, (kulturmeldingen)- se KULTUR 
(1992-93) li, 2. 

- budsjett- se KUNST (1989-90) I, 2; (1991-92) I, 2; 
(1992-93) l, 2. 

- finansiering av turnekontor for musikere - se 
KUNST (1992-93) Il, 2. 

- skolekonsertvirksomheten - se KUNST (1990-
91) I, 2. 

Rikspolitisk Historisk Senter ved Eidsvollsbyg
ningen- se KULTUR (1992-93) I, 2 og II, 2. 
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Riksrett, forslag om forberedelse til ev. - se RE
GJERINGEN (1991-92) IV, l. 

Riksrettstiltale, krav om - se REGJERINGEN 
(1990-91) IV, l. 

- mot høyesterettsdommere, anmodning fra Mag
nor Hansen, Oslo, ref. O.tid. 75 (15.2.90) og ved
tatt henlagt 

- mot to tidligere statsråder i forb. med Reksten
saken, forslag om vurdering av - se STATSFOR
FATNING (1989-90) Il, l. 

- skriv med krav om - se REGJERINGEN (1992-
93) IV, l og 2. 
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Riksteatret, budsjett - se KUNST (1989-90) l, 2; 
(1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) l , 2. 

- sikring av- se KUNST (1989-90) Ill, 6. 
- vurdering av flytting- se KULTUR (1992-93) Il, 

2. 
Rikstrygdeverket, budsjett - se SOSIALVESEN 

(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I , l; (1992-
93) I, l. 

- datakjøp- se SOSIALVESEN (1990-91) Ill, 6. 
Riksutstillinger, nasjonal plan for formidling av 

billedkunst - se KULTUR (1992-93) Il, 3. 
Riksvegadministrasjonen i Oslo- se VEGVESEN 

(1989-90) IV, 2. 
Riksveganlegg, budsjett- se VEGVESEN (1989-90) 

I, l og 2; (1990-91) I, l ; (1991-92) I , l ; (1992-93) I, l 
og2. 

Riksveger, grunnutgifter herunder ferister - se 
VEGVESEN (1989-90) Il, l 

- opptak av- se VEGVESEN {1989-90) I, l; (1990-
91) I, l ; {1991-92) l, l; (1992-93) I, l. 

- opptak og omklassifisering i Sør-Trøndelag- se 
VEGVESEN {1991-92) li, 5. 

- økte infrastrukturinvesteringer - se SYSSEL
SETTING (1990-91) Il, 11; {1991-92) Il, 2. 

Riksvegferjedrift, statsgaranti - se VEGVESEN 
(1992-93) Il, 6. 

Ring Medisinske Senter, drift av privat sykehus
se HELSEVESEN {1989-90) Ill, 2 . 

- tilbud om avanserte blodtester - se HELSEVE
SEN (1991-92) Il, 6. 

Ringebu kommune sender uttalelse om GATT- for
handlingene- se KOMMUNER (1991-92) Il, 2. 

Ringerike, etablering av skyte- og øvingsfelt - se 
FORSVARSMATERIELL (1992-93) Il, 4. 

- som ett lensmannsdistrikt - se POLITI OG P Å
TALEMYNDIGHET {1989-90) I, l. 

- utdanning av betjenter til nytt fengsel - se 
FENGSLER (1991-92) Ill, 7. 

Ringerike Møbel og Trevare, rutiner ved brenning 
av trevirke- se FORURENSNING (1991-92) Ill, 
4. 

Ringerikstunnel på Bergensbanen - se JERNBA
NER (1991-92) Il, 6. 

Ringnotflåten, refinansiering av den nord-norske -
se FISKERIER (1990-91) III, 17. 

Ringnotsnurper, omsetning av konsesjonsbelagte 
fartøy- se FISKERIER (1992-93) III, 13. 

Ringsaker herredskommune, grenseendring - se 
KOMMUNER (1990-91) li, 24. 

Ringsaker kommune, DU-støtte til Moelven Brug
se DISTRIKTSUTBYGGING (1991-92) Ill, 5. 

- innlemming i Distriktenes Utbyggingsfonds vir
keområde- se DISTRIKTSUTBYGGING (1991-
92) Ill, 4. 

- tilskudd til Moelv Personalutvikling A/S -se DI
STRIKTSUTBYGGING (1991-92) II, l. 

Ringve musikkhistoriske museum, nasjonal insti
tusjon- se KULTUR {1992-93) Il, 2. 

Rio-konferansen om miljø og utvikling - se Brasil. 

Risikokapital, bedring av tilgang på - se BANKER 
(1990-91) Ill, 6; INDUSTRI (1990-91) Il, 7. 

- forslag om styrking av tilgang på - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1991-92) I, l. 

RISK (Regulering av Inngangsverdi med Skattlagt 
Kapital), meldinger om- se SKATTER (1992-93) 
IV, 2. 

- omtale av gjennomgående- se SKATTER (1992-
93) IV, 4. 

Riste, Olav, prof. dr., utredning om verneplikt- se 
MILITÆRT PERSONELL (1991-92) Il, 2. 

Risør Kammermusikkfest, bev. 1993- se KUNST 
(1992-93) I, 2. 

Rjukan, misbruk av arbeidsledighetstrygd - se 
TRYGDER (1991-92) Ill, 10. 

- nedleggelse av salpetersyreproduksjon - se 
NORSK HYDRO AS (1990-91) Ill, l. 

- nedtrapping på og sal av frigjord kraft - se 
NORSK HYDRO AS (1989-90) Ill, l. 

Rjukan sykehus, indisk anestesilege ved- se SY
KEHUS (1989-90) Ill, 25. 

Roaccutan, bivirkninger ved bruk av uregistert le
gemiddel - se HELSEVESEN (1990-91) Ill, 21. 

- forbud mot legemiddel på grunn av bivirkninger 
-se HELSEVESEN (1991-92) Ill, 33. 

Rockemusikk-tiltak (kap. 323), saldering 1991 -se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31. 

- -se KUNST (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) 
I, 2. 

Roderburgutvalget, innstilling fra - se FOR
SVARSMATERIELL (1992-93) Il , 5. 

Rogaland, brannsikring ved Sentralsykehuset- se 
SYKEHUS (1991-92) III, 8. 

- eksamensrett for Høgskolesenteret - se HØG
SKOLER (1992-93) Ill, 2. 

- holdt utenfor tiltaksplan om reduksjon av ut
slipp til Nordsjøen- se FORURENSNING (1989-
90) Ill, 28. 

- refusjon av midler fra Vegkontoret til Sola kom
mune- se VEGVESEN (1991-92) Ill, 15. 

- trafikksentral for sjøtrafikk - se SIKKERHET 
TIL SJØS (1991-92) Ill, 9. 

Rogaland fylkeskommune, forsøksordning med 
barnevern/barne- og ungdomspsykiatri - se 
BARNEVERN (1991-92) Ill, 7. 

Rogaland Markedshøyskole, lånekassefinansie
ring for l. studieår - se STUDIEFINANSIE
RING (1992-93) III, 3. 

- midlertidig lånefinansiering - se STUDIEFI
NANSIERING (1991-92) III, 3. 

Rogaland politikammer, hemmelige rapporter på 
avveie- se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 
(1991-92) Ill, 6. 

Rogaland sentralsykehus, tildelingskriterier ved 
bevilgninger til fødeavdelingen - se SYKEHUS 
(1992-93) Ill, 11. 

Rogaland Trafikkselskap A/S, flerbrukskonsept 
for oljevernkatamaran/rutebåt -se VERFTSIN
DUSTRI (1991-92) Ill, 4. 

Rogaland vernepleierhøgskole, tilskudd 1993 - se 
PRIVATSKOLER (1992-93) I, l. 

Rogneby skole, bev. til kompetansesenter 1993 - se 
SPESIALSKOLER (1992-93) I, l. 

Rolvsøy herredskommune, sammenslåing med 
Fredrikstad bykommune - se KOMMUNER 
(1990-91) Il, 24; (1992-93) Il, 3. 

Romania, bruken av norskprodusert tungtvann i -
se UTENRIKSSAKER (1990-91) Ill, 28 

- finansieringsordninger for - se ØKONOMISK 
SAMARBEID {1990-91) Il, 14 

- frihandelsavtale mellom EFTA-landene og - se 
TRAKTATER (1992-93) II, 15. 

- humanitær bistand til og gjenopprettelse av 
norsk ambassade i Bucuresti - se UTENRIKS
SAKER {1989-90) Il, 3. 
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- norsk deltakelse i finansieringsfasiliteter - se 
ØKONOMISK SAMARBEID (1992-93) Il, 3. 

- norsk hjelp til institusjonsbam- se UTENRIKS
SAKER (1990-91) Ill, 6 

- pågripelse av asylsøkere i Salangen - se INN
VANDRERE (1990-91) Ill, 18 

- tilbakesending av asylsøkere fra -se INNVAN
DRERE (1990-91) Ill, 17 

- tiltak for å styrke demokratiutviklingen i - se 
UTENRIKSSAKER (1990-91) III, 19 

- uverdige forhold ved barnehjem i - se UTEN
RIKSSAKER (1990-91) Ill, 2. 

Romsås, Oslo, vedtak om innvandringsstopp - se 
KOMMUNER (1990-91) Ill, 38. 

Romteknologi, avslag på kursetablering ved An
døy videregående skole- se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1992-93) l, l. 

- VK IIJ ved Andøy videregående skole -se VIDE
REGAENDE SKOLER (1991-92) Ill, 12. 

Romvirksomhet, budsjett- se INDUSTRI (1989-90) 
I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- endr. budsjett 1990- se INDUSTRI (1989-90) Il, 
5. 

- utvidet deltakelse i ESAs bærerakettprogram 
Ariane-5- se INDUSTRI (1990-91) Il, 5. 

Romøren, Tor Inge, rapport om kommunehelsetje
nestens fem første år- se HELSEVESEN (1989-
90) Il, 8. 

Rotvoll-Bromstad, E6, utsettelse av bygging - se 
VEGVESEN (1991-92) Ill, 22. 

Rovvilt, innstramming av nødverge bestemmelsen -
se NATURVERN (1992-93) IV, 2. 

Rovviltforvaltning- se NATURVERN (1989-90) Ill, 
4; (1992-93) II, 6. 

Rovviltmeldingen - se NATURVERN (1991-92) Il, 
2. 

- midler 1993 til oppfølging - se NATURVERN 
(1992-93) I, l. 

Rovviltskader, erstatning ved skader på husdyr- se 
NATURVERN (1992-93) Ill, l. 

- forebyggende tiltak, endr. budsjett 1990- seNA
TURVERN (1990-91) Il, 4. 

- økning i bev. 1992 til erstatninger- se NATUR
VERN (1992-93) Il, l. 

Rullestolbrukere, motorvognavgift - se SÆRAV
GIFTER (1990-91) I, 4. 

- vansker på Jærbanen- se FUNKSJONSHEM
MEDE (1989-90) Ill, 10. 

Rullestoler, ansvarsforsikring på utlånte elektriske 
-se FUNKSJONSHEMMEDE {1991-92) Ill, 7. 

- i naturområder, bruk av- se FUNKSJONSHEM-
MEDE (1991-92) Ill, 2. 

Rullestolheis, godkjenning av norskprodusert - se 
INDUSTRI (1991-92) Ill, 2. 

Runde losstasjon, opprettholding av - se SIKKER
HET TIL SJØS (1991-92) I, l og (1991-92) Ill, 2. 

Runehammaren tunnel, E 69, rassikring- se VEG
VESEN (1989-90) Ill, 5. 

Ruseløkka, Oslo, avlyttingsstasjon- se FORSVAR 
(1989-90) Ill, 18. 

Rusmiddeldirektoratet, budsjett - se SOSIALVE
SEN (1989-90) I, 1; (1990-91) l, l; (1991-92) I, 1; 
(1992-93) I, l. 

Rusmiddelinstitusjoner, beslaglegging av alko
holholdige drikkevarer - se HELSEINSTITU
SJONER (1990-91) Ill, 2. 

Rusmiddelmisbrukere blant helsepersonell ved 
sykehus- se HELSEPERSONELL (1991-92) Ill, 
7. 

- inntaksprosedyrer for behandling - se HEL
SEINSTITUSJONER (1991-92) Ill, 4. 

- institusjoner for tvangsbehandling - se HEL
SEINSTITUSJONER (1991-92) Ill, 7. 

- melding om tiltak for- se ALKOHOL (1992-93) 
Il, l. 

- nedleggelse av rehabiliteringssentre - se SOSI
ALVESEN (1990-91) Ill, 4. 

- ny sosiallov- se SOSIALVESEN (1991-92) IV, l. 
- tiltak for barn av- se SOSIALVESEN (1991-92) 

Ill, 2. 
Rusmidler - se forøvrig ALKOHOL og NARKOTI

KA. 
Russehandel i Finnmark, arbeidstillatelse for - se 

UTENRIKSHANDEL (1992-93) III, 11 . 
- i Norge, innstramming i- se UTENRIKSHAN

DEL (1992-93) Ill, 4. 
- i Norge, praktisering av regelverk - se UTEN

RIKSHANDEL (1992-93) Ill, 13. 
Russland, arbeidstillatelse for gateselgere i Finn

mark- se UTENRIKSHANDEL (1992-93) Ill, 11. 
- atomprøvesprengninger på Novaja Semlja - se 

UTENRIKSSAKER (1991-92) III, 27. 
- avtale om forbud mot fangst av kamsjatkakrab

be- se FANGST (1992-93) III, 7. 
- fiskeriavtaler med Norge- se FISKERIER (1991-

92) Ill, 20. 
- grensepasseringsavgift ved besøk i Finnmark -

se TOLL (1991-92) Ill, 6. 
- havari av russisk skip ved Kalvåg i Bremanger -

se UTENRIKSSAKER (1992-93) Ill, 13. 
- humanitær hjelp i stedet for militærøvelser- se 

NATO (POLITISKE SPM) (1991-92) Ill, 2. 
- innstramming i grensehandelen med Norge- se 

UTENRIKSHANDEL (1992-93) Ill, 4. 
- innstramming i tollforskrifter for turister - se 

TOLL (1992-93) Ill, l. 
- kontroll med grensehandelen mellom Norge og

se GRENSESPØRSMÅL (1992-93) I, l. 
- kontroll med omsetning av torsk fra - se FISKE

OMSETNING (1991-92) III, 6. 
- krav om stenging av atomkraftverk på Kola - se 

UTENRIKSSAKER (1991-92) Ill, 25. 
- landbrukssamarbeid i nordområdet - se LAND

BRUK (1991-92) Ill, 7. 
- matvarehjelp til- se UTENRIKSSAKER (1991-

92) Ill, 14. 
- medisiner og utstyr til sykehus på Kola - se 

UTENRIKSSAKER (1991-92) Ill, 22. 
- nektelse av landlov for sjøfolk fra - se INTER

NASJONALT SAMARBEID (1992-93) Ill, 5. 
- norsk inspeksjon av atomanlegg - se UTEN

RIKSSAKER (1991-92) Ill, 16. 
- nødhjelp via Nordland fylkeskommunes kon

taktnett i St. Petersburg - se UTENRIKSSA
KER (1991-92) Ill, 17. 

- plan for samarbeid med Nordvest-- se UTEN
RIKSSAKER (1992-93) Il, 8. 

-· praktisering av regelverk ved samhandel med
se UTENRIKSHANDEL (1992-93) Ill, 13. 

- program for bistand og samarbeid- se UTEN
RIKSSAKER (1991-92) Il, 5. 

- rensing av nikkelverk på Kola - se MILJØVERN 
(1991-92) Ill, 15. 

- rettigheter ved sykdom for statsborgere fra - se 
HELSEVESEN (1992-93) Ill, 21. 

- samarbeid om fiske i Barentshavet - se FISKE
RIER (1992-93) IV, 4. 

- sprit- og narkotikasmugling fra- se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1991-92) Ill, 8. 

- støtte til norsk ferdighuseksport - se UTEN
RIKSHANDEL (1992-93) Ill, 5. 

- svovelutslipp fra nikkelverk- se INTERNASJO
NALT SAMARBEID (1992-93) Il, l. 

- tollkontroll av turistskip- se TOLL (1991-92) Ill, 
1,4og5. 

- ødelegging av spesialavfall ved atomsprengning 
-se UTENRIKSSAKER (1991-92) Ill, 10. 

- åpningstid for vei Kirkenes-Murmansk - se 
VEGVESEN (1992-93) Ill, 10. 
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Rusta leir, nytt simulatorbygg- se FORSVARSMA
TERIELL (1991-92) Il, 2. 

Rutetransport, forskrifter til bruk av anbud - se 
SAMFERDSEL (1992-93) Ill, 4. 

- iverksettelsestidspunkt for anbud - se SAM
FERDSEL (1992-93) l, l. 

- åpning for bruk av anbud - se SAMFERDSEL 
(1990-91) IV, l. 

Rvll Drammen, utbygging i tråd med kommunens 
miljøstrategi -se VEGVESEN (1992-93) Ill, 18. 

Rvl59 i Lørenskog, Akershus, miljøproblemer ved 
prosjektering av- se VEGVESEN (1989-90) Ill, 
25. 

Rvl65 Slemmestadvegen, Akershus, gang- og syk
kelveg langs- se VEGVESEN (1992-93) 11, 6. 

Rv288 Hol-Aurland, sikring av tunneler- se VEG
VESEN (1990-91) Ill, 10 

Rv288 Hol-Aurland, ubenyttede midler til vegpro
sjekt Hol-Aurland- se VEGVESEN (1990-91) Ill, 
22. 

Rv30 Haltdalen, Sør-Trøndelag, konkurranse om 
tunnelarbeider- se VEGVESEN (1992-93) Ill, 17. 

Rv30 Sør-Trøndelag, bruk ay sysselsettingsmidler 
til prosjektet Haltdalen- Alen- se VEGVESEN 
(1989-90) HI, 9. 

Rv356 Porsgrunn-Straume, Telemark, bev. 1989 -
se VEGVESEN (1989-90) li, l. 

Rv4 i Oppland, saksbehandlingstid for avkjørings
veg ved Harestua- se VEGVESEN (1990-91) Ill, 
13 . 

Rv4 i Oppland, salting av - se VEGVESEN (1990-
91) Ill, 14 

Rv40 Geilo-Larvik, akseltrykket på- se VEGVE
SEN (1992-93) III, 19. 

Rv47 Odda-Tyssedal, sikring av - se VEGVESEN 
(1991-92) Ill, 4. 

Rv49 Hodnaneset, forskottering til ferjekai med 
veg- se VEGVESEN (1992-93) Il, 4. 

Rv4, samarbeid mellom Oslo og Akershus om full
føring av- se VEGVESEN (1989-90) Ill, 20. 

Rv50 Hol-Aurland, utbedringer for å øke vinterre
gulariteten- se VEGVESEN (1992-93) Ill, 13. 

Rv625 Fjærland-Sogndal, bompengefinansiering -
se VEGVESEN (1990-91) li, l. 

Rv714 i Snillfjord, rassikring av- se VEGVESEN 
(1990-91) Ill, l. 

Rv80 Tørresvik, Fauske, midlertidig botilbud un
der omlegging- se VEGVESEN (1992-93) Ill, 20. 

Rv822 i Nordland, vegbredde - se VEGVESEN 
(1990-91) Ill, 18. 

Ryfylke-Setesdal, møte om verneplan for beiarn
rådet- se NATURVERN (1990-91) Ill, 5. 

Rygg, Ola, utvalgsleder- se LANDBRUK (1991-92) 
IV, 2. 

Rygge hotell, kjøp av - se FORSVARSMATERI
ELL (1992-93) Il, 4. 

Rygge hovedflystasjon, brannslukningstjeneste 
for helikopterskvadronen - se REDNINGSTJE
NESTE (1990-91) Ill, 2 

- endr. prosjekt for nytt kontrolltårn - se FOR
SVARSMATERIELL (1992-93) Il, 4. 

- installering av redningsheis på helikoptrene - se 
REDNINGSTJENESTE (1989-90) Ill, 2 

- mobiliseringsstatus og kompetansesenter for 
luftvern- se FORSVAR (1992-93) Il, 6. 

- ny vaskehall for fly- se FORSVARSMATERI
ELL (1990-91) Il, 3 

- nytt administrasjons-/Vakt- /garderobebygg - se 
FORSVARSMATERIELL (1991-92) Il, 2. 

- nytt flytårn - se FORSVAR (1990-91) III, 17; 
(1992-93) III, 8; 

- utbedring av flykjørehus - se FORSVARSMA
TERIELL (1989-90) Il, 3. 

Ryggoperasjoner, bruk av sykepenger til betaling 
for- se HELSEVESEN (1992-93) Ill, 14. 

- forslag om en klinikk for- se SYKEHUS (1991-
92) Il, 4. 

Ryggpasienter, behandlingstilbud- se SYKDOM
MER (1992-93) Ill, 3. 

Ryssdal, Signe Marie Stray, utvalgsleder- se PO
LITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1991-92) li, 3. 

Ryssdalkommisjonen, rapport om Reksten-saken -
se SJØFART (1989-90) li, 3. 

Rød Fisk, statlig medvirkning til avvikling av fros
senlageret av laks- se HAVBRUK (1991-92) Il, 3. 

Rødbergodden fort, befalsforlegning - se FOR
SVARSMATERIELL (1991-92) 11, 2. 

- utvendige hovedanlegg- se FORSVARSMATE
RIELL (1989-90) Il, 3. 

Røde Khmer, Norges stemmegivning i FN for en 
regjering dominert av- se FN (1989-90) Ill, 2. 

Rødseth-saken, adgang til gjenopptakelse av straf
fesaker - se DOMSTOLER (1990-91) Ill, l; 
RETTSVESEN (1989-90) Ill, 3. 

- 2. instans prøving av skyldspørsmål- se DOM
STOLER (1989-90) Ill, l. 

Rødspette, tillatelse til fangst av- se FISKERIER 
(1990-91) Ill, 23 . 

Røkkeutvalget, behandling av innstilling om retts
sikkerhet- se FUNKSJONSHEMMEDE (1992-
93) Ill, 14. 

Rønning, Kåre, minnetale over tidl. stortingsrepr., 
S. tid. 2003 (9.1.91). 

Røntgeninstitutt, forslag om ny finansieringsord
ning- se HELSEVESEN (1992-93) IV, 4. 

Røros, etablering av husflidssenter - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1990-91) Ill, 7; (1991-
92) Ill, l. 

- etablering av Norway Crafts - se LANDBRUK 
(1991-92) III, 15. 

- kompetansesenter for turisme og utmarksnæ
ring- se LANDBRUK (1989-90) I, l. 

Røros gruver, epprensningsarbeid - se BERG
VERK (1989-90) I, 2; (1990-91) I, l. 

Røros kommune sender uttalelse om distriktenes 
situasjon- se KOMMUNER (1990-91) Il, 55. 

Røros sykehus, bruk av ledig kapasitet til pasienter 
fra Trondheim- se SYKEHUS {1991-92) Il!, l. 

Rørosbanen, midlEtr brukt til flytting av tømmer
terminal ved Akersvika - se JERNBANER 
(1991-92) Ill, 6. 

Rørvik Fiskeindustri A/S, råstofftilgang etter kon
kursen i Fiskeoppdretternes Salgslag - se FIS
KEOMSETNING (1991-92) Ill, 8. 

Røst kommune sender åpent brev fra kommunele
ger i Nord-Norge om følger av fiskerikrisen- se 
SOSIALVESEN (1989-90) Il, 3. 

Røyken kommune, politibil som g~ve til lens
mannsetaten - se POLITI OG PATALEMYN
DIGHET (1989-90) Ill, l. 

Røyking, forbud på norske sykehus - se FOLKE
HELSE (1990-91) Ill, 3 

- organisasjonen Røykeringen som høringsin
stans- se FOLKEHELSE (1990-91) Ill, 4. 

Røykvarslere, frist for installering i boliger- se LO
KALFORVALTNING (1990-91) Ill, l. 

Råd, statlige, nedlegging av -se DEPARTEMEN
TER (1989-90) Il, 2. 

Rådet for anvendt samfunnsforskning (NORAS)
se VITENSKAP (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 3. 

- midler 1992 til regionale forskningsstiftelser- se 
VITENSKAP (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

Rådet for fagopplæring i arbeidslivet, budsjett -
se UTDANNING (1989-90) I, l; (1990-91) I, l. 

- tilleggsbev. 1989- se UTDANNING (1989-90) Il, 
l. 

Rådet for funksjonshemmede, budsjett 1990 - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1989-90) I, 2; (1990-
91) I, l; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 
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Rådet for lederopplæring, bev. 1991 - se HØG
SKOLER (1990-91) I, l. 

- budsjett 1990- se HØGRE UTDANNING (1989-
90) I, l. 

- nedlegging 1992- se HØGSKOLER (1991-92) I, l. 
Rådet for videregående opplæring, budsjett 1990 -

se VIDEREGAENDE SKOLER (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l. 

- nedlegging- se UTDANNING (1990-91) Il, 5. 
Rådgivningstjeneste i distriktene, budsjett 1993 -

se INDUSTRI (1992-93) I, 2. 
Råfiskloven, betydning for oppdrettsnæringen- se 

HAVBRUK (1991-92) I, 2. 
- direkte avtaler om førstehåndsomsetning av fisk 

-se FISKEOMSETNING (1991-92) Ill, 2. 
- endr. i- se FISKEOMSETNING (1989-90) IV, l 
- endr. som følge av EØS-avtalen- se FISKEOM-

SETNING (1992-93) IV, l. 
- endringer i- se FISKERIER (1990-91) lll, 24. 
- gjennomføring- se FISKEOMSETNING (1989-

90) Il, 2; (1991-92) Il, l. 
- kjøpergodkjenning - se FISKEOMSETNING 

(1992-93) IV, 2. 
Råvarepriser, utjevning for bearbeidede land

bruksvarer- se EFTA/EF (1992-93) Ill, 2 og 3. 
Saab-Scania, fabrikk i Halden, nedlegging av- se 

INDUSTRI (1990-91) Ill, l og 5. 
SADDC, tilskudd til regionalt samarbeid i det sørli

ge Afrika -se UTVIKLINGSHJELP (1991-92) Il, 
4. 

SADCC-landene, budsjett 1990 - se UTVIK
LINGSHJELP (1989-90) I, l. 

SADCC-samarbeidet, tilskott til - se UTVIK
LINGSHJELP (1989-90) Il, 11. 

Saga Petroleum a.s., Norsk Hydros planer om ak
sjekjøp- se OLJE (1989-90) Il, 2. 

Sagbruk, statlig eide- se SKOGBRUK (1990-91) I, 
l. 

Sagene lærerhøgskol~, sammenslåing med Oslo -
se HØGSKOLER (1989-90) Ill, 10. 

- vedlikehold- se HØGSKOLER (1990-91) I, l. 
SAIH - se Studentenes og Akademikernes Interna

sjonale Hjelpefond. 
Saksbehandlingskapasitet, offentlige organers 

kjøp av- se KOMMUNER (1991-92) Ill, 8. 
Salangen, pågripelse av rumenske asylsøkere- se 

INNVANDRERE (1990-91) Ill, 18. 
- skytefelt for kanoner på Setermoen - se FOR

SVAR (1991-92) Ill, 9. 
Saldering av statsbudsjettet - se STATSBUD

SJETTET (1989-90) I, 26 og Il, 7; (1990-91) I, 31 
og Il, 10; (1991-92) I, 36 og Il, 7; (1992-93) I, 32 og 
Il, 5. 

Saldoavskrivningssystemet, overgang til lineært 
avskrivningssystem- se STATSFORVALTNING 
(1989-90) Il, 3. 

Salgsrettloven, endr. i- se INDUSTRI (1992-93) IV, 
3. 

Salhusbrua, bompengefinansiering av - se VEG
VESEN (1991-92) Ill, 19. 

- bygging av tilførselsveg før endelig vedtak -se 
VEGVESEN (1990-91) Ill, 2 

- inndekking av kostnadsoverskridelser - se VEG
VESEN (1991-92) Ill, 8. 

- sikring av miljøverninteresser ved bygging- se 
MILJØVERN (1990-91) Ill, 11. 

Saltdal kommune, billighetserstatning som kom
pensasjon for ikke-utbygging av Saltdalen vass
drag- se LOKALFORVALTNING (1989-90) l, l; 
(1990-91) I, l. 

- sender uttalelse om GATT- forhandlingene- se 
KOMMUNER (1990-91) Il, 3. 

Salten-Svartisen, bygging av 420 kV-ledning - se 
ELEKTRISITET (1991-92) Il, l. 

Saltvannsfiskeloven, en dr. i - se FISKERIER 

(1989-90) IV, l; (1992-93) IV, 3 og 4; NATUR
VERN (1991-92) IV, 3. 

Salærfastsettelser, kjæremålsordning for klager -
se DOMS'IOLER (1989-90) IV, 2. 

Samarbeidsutvalg, deltakelse av elevrådsrepresen
tanter- se GRUNNSKOLE (1991-92) Ill, 3. 

Samboende pensjonister, forslag om likt grunnbe
løp for gifte og- se FOLKETRYGD (1990-91) IV, 
5 

- likebehandling av gifte og - se FOLKETRYGD 
(1989-90) Il, 9; (1990-91) Il, 12; (1990-91) Ill, 3 og 
(1990-91) IV, 4. 

- trygde- og skattebehandlingen av gifte og - se 
FOLKETRYGD (1992-93) I, l og 2; STATSBUD
SJETTET (1992-93) I, 34. 

Samboer, etterlattepensjon til- se STATENS PER
SONALPOLITIKK (1989-90) Il, 2. 

Samboere, forslag om reservasjonsrett ved regi
strering av homofilt partnerskap- se FAMILIE 
(1992-93) Il, 6. 

- forslag om rettsregler for- se FAMILIE (1990-91) 
IV, 3 

- lov om registrert partnerskap for homofile - se 
FAMILIE (1992-93) IV,~-

- rett til felles bolig ved opphør av husstandsfel
lesskap- se FAMILIE (1990-91) IV, 5 

- rettsregler for - se FAMILIE (1990-91) Il, 2. 
Samboforhold, lovregulering av økonomiske for

hold ved brudd- se FAMILIE (1989-90) Ill, 11. 
Sameloven, endr. i- se SPRÅK (1990-91) IV, l 
- likestilling av samisk og norsk språk - se SA

MER (1990-91) IV, l. 

SAMER ................................ 526 

Samer, samisktalende helsepersonell - se HELSE
PESONELL (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Sameskolen, Snåsa, bemanningsnormer - se 
GRUNNSKOLE (1989-90) I, l. 

Sameteatret, sikring av- se KUNST (1989-90) Ill, 6. 
Sametinget, budsjett 1993- se SAMER (1992-93) I, 

l. 
- forslag fra hendholdsvis Inger Dag Steen og 

Wenche Frogn Sellæg - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. 

- forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad - se RE
GJERINGEN OVERSENDT (1992-93) I. 

- opprettelse av stillinger 1991- se SAMER (1990-
91)1,1. 

- spørsmål om skytefelt på Nord-Fosen- se SA
MER (1989-90) Ill, 3. 

- utarbeidelse av rutiner for resultatrapportering
se SAMER (1991-92) I, l. 

- virksomheten- se SAMER (1991-92) Il, l; (1992-
93) Il, l. 

SAMFERDSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 

Samferdselsberedskap budsjett- se KOMMUNI
KASJON (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, 
l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1990 - se KOMMUNIKASJON 
(1989-90) Il, l. 

Samferdselsdepartementet, budsjett 1989- se DE
PARTEMENTER (1989-90) I, 11; (1990-91) I, 7; 
(1991-92) I, 7; (1992-93) I, 7 og 8. 
endr. budsjett 1989 i forbindelse med Havari
kommisjonen for sivil luftfart - se DEPARTE
MENTER (1989-90) I, 12 og Il, 2 og 3. 

- konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTE
MENTER (1989-90) Il, 7; (1990-91) Il, 5; (1991-92) 
Il, 2; (1992-93) Il, 6. 
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- opphør av fribefordringsavtale med SAS - se 
DEPARTEMENTER (1991-92) I, 8. 

Samferdselsloven, endr. i- se LOKALFORVALT
NING (1992-93) IV, l. 

Samferdselssektoren, tiltak mot forurensninger -
se FORURENSNING (1989-90) 11, 2. 

Samfunns- og Næringslivsforskning, Stiftelse for, 
tilskudd 1993- se VITENSKAP (1992-93) I, l. 

Samfunnsforskning, bev. -se VITENSKAP (1990-
91) l, 3; (1991-92) l, 2; (1992-93) I, 2. 

- budsjett 1990- se VITENSKAP (1989-90) I, 2. 
Samfunnstjeneste - se KRIMINALOMSORG 

(1989-90) l, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- endr. i lovverk· se KRIMINALOMSORG (1992-
93) IV, l. 

- endr. i straffeloven - se KRIMINALOMSORG 
(1990-91) IV, l. 

- målsetting om antall dommer - se KRIM IN A
LOMSORG (1990-91) Ill, l. 

Samisk, behov for lærebøker på - se LÆREMID
LER (1990-91) Il, l. 

Samisk folkehøgskole, bev. 1991 - se VOKSEN
OPPLÆRING (1990-91) I, l. 

Samisk Kulturråd, bev. 1993- se SAMER (1992-93) 
I, l. 

Samisk språkråd, opprettelse av- se SAMER (1990-
91) IV, l. 

Samisk teater, (kulturmeldingen) - se KULTUR 
(1992-93) Il, 2. 

- Beaivvas, økonomisk grunnlag - se KUNST 
(1989-90) Ill, l. 

- bev. - se KUNST (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; 
(1992-93) I, 2. 

- etablering av- se KUNST (1989-90) I, 2. 
Samisk utdanningsråd, budsjett - se SAMER 

(1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-
93) l, 2. 

Samisk Utviklingsfond, tilskudd til - se SAMER 
(1991-92) I, l. 

Samiske forlag, tilskuddsordning - se KULTUR
VERN (1989-90) l, 2. 

Samlet plan, for vassdrag - se VANNKRAFT (1992-
93) Il, l. 

- for vassdrag, videreføring - se VANNKRAFT 
(1990-91) I, 2. 

- avslag på søknad om kraftverk i Hellesylt - se 
VANNKRAFT (1990-91) Ill, l 

Samlingspartiet (Ny Fremtid) - se POLITISKE 
PARTIER (1992-93) 11, 2. 

Samlivskurs- se FAMILIE (1989-90) Ill, 3. 
Samlivsundervisning i skolen om homofilt samliv 

-se GRUNNSKOLE (1989-90) Ill, 8. 
Samliv, regulering av ugift- se FAMILIE (1990-91) 

IV,5. 
Samordning av men-erstatning med andre trygdey

telser, endr. i skattereglene- se SKATTER (1990-
91) IV, 5 

Samordningsloven, av statspensjon med framtidig 
tilleggspensjon fra folketrygden- se STATENS 
PERSONALPOLITIKK (1989-90) 11, 2. 

- endr. i -se TRYGDER (1990-91) IV, 2; (1992-93) 
IV, 3. 

- forslag om enclr. i- se TRYGDER (1989-90) IV, 3. 
- justering av uføretrygd med pensjonsgivende 

inntekt for selvstendig næringsdrivende - se 
TRYGDER (1990-91) IV, 6; (1991-92) IV, l. 

- orientering til kommende pensjonistektepar- se 
TRYGDER (1992-93) Ill, 6. 

- praktisering av- se TRYGDER (1990-91) 11, 2 og 
5 

- samordning av tilleggspensjon for fraskilte -se 
TRYGDER (1989-90) IV, l. 

- samordning når opptjeningen er ved forskjellige 
personer - se TRYGDER (1991-92) Il, 2 og 8. 

- statens lovtolking- se STATENS PERSONAL
POLITIKK (1990-91) Ul, 3. 

Samordningsreglene, stortingsmelding om stats
pensjonene og- se STATENS PERSONALPO
LITIKK (1989-90) Ill, 2. 

Samordningsutvalget for Finnmark utdannings
region (SUFUR), opplæringstilbud for å bøte på 
tapt skolegang i krigsårene- se GRUNNSKOLE 
(1990-91) Il, 3. 

- overføring av oppgaver til Statens utdannings
kontor i Finnmark- se UTDANNING (1992-93) 
Il, 7. 

- videre drift av- se UTDANNING (1990-91) Il, 4 
Samordningsutvalget for skoleutvikling (SSU), 

nedlegging- se UTDANNING (1990-91) Il, 5 
- sikring av budsjettmidler til - se UTDANNING 

(1990-91) l, l. 
Samuel Montagu A/S, representantskapsvalg - se 

BANKER (1989-90) li, l. 
Samveldet av uavhengige stater (SUS), garan

tiordning for eksportkreditt - se UTENRIKS
HANDEL (1991-92) 11, 4. 

- investeringsgarantiordning - se UTENRIKS
HANDEL (1991-92) 11, 6. 

Samvirke, beskatning i forbindelse med svenske 
deleiere- se FORSIKRING (1989-90) IV, l. 

Samvirkebanken A/S, valg til representantskapet
se BANKER (1989-90) Il, 7. 

Samvirkegruppen AlS, endr. i bestemmelser om 
eierinteresser- se FORSIKRING (1990-91) IV, l. 

Samvirkelag, beskatningsregler for - se BE
DRIFTSBESKATNING (1990-91) Ill, 2. 

Samvirkeorganisasjonene, henvisning til GATT
forhandlinger ved sentralisering av bedrifter- se 
LANDBRUK (1989-90) Ill, 8. 

Samværsrett, barns rett til samvær med begge for
eldre- se FAMILIE (1989-90) Ill, 6. 

- forslag fra Marie Lovise Widnes om fradrag for 
besøksutgifter - se REGJERINGEN OVER
SENDT (1992-93) l. 

- med barn, praktisering av- se FAMILIE (1990-
91) Ill, 7. 

- mellom foreldre og barn ved samlivsbrudd - se 
FAMILIE (1991-92) 11, 4. 

Sandane, Sogn og Fjordane, 6 nye stillingshjemler 
til spesialpedagogikkutdanning- se HØGSKO
LER (1991-92) I, l. 

Sandberg, Edwin, ankebehandling på avslag om 
benmargstransplantasjon - se SYKDOMMER 
(1992-93) HI, 2. 

Sandefjord kommune, behandling av kommune
plan- se KOMMUNER (1989-90) Ill, 17. 

- eget skatteregnskap- se KOMMUNER (1991-92) 
Ill, l. 

Sandefjord Lufthavn, fortsatt drift - se LUFT
FART (1991-92) Ill, 4. 

Sandefjord, virkemidler til Klima- og Energipart
ners energiøkonomiseringsprosjekt - se ENER
GI (1991-92) HI, 3. 

Sandeid arbeidskoloni, permanent drift - se 
FENGSLER (1990-91) HI, 4. 

Sandene, Erling, granskingsutvalget rapport i UNI 
Storebrand-saken - se FORSIKRING (1992-93) 
li, 6. 

Sandman, Matz, statsråd, meddeles avskjed - se 
REGJERINGEN (1991-92) li, 3. 

- utvalgsleder- se HELSEVESEN (1989-90) Il, 10. 
Sandnes kommune, forholdene i eldreomsorgen

se ELDREOMSORG (1992-93) Ill, 3. 
Sandnes, Arbeidsformidlingens oppfølging av olje

relaterte kurs - se SYSSELSETTING (1991-92) 
Ill, 20. 

Sandvik, Gudmund, utvalgsleder - se SPRÅK 
(1989-90) IV, l. 
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Sandøysenderen i Troms, sikker drift av - se TELE
KOMMUNIKASJONER (1992-93) Ill, 2. 

Saniteten aldershjem, Drammen, uverdige for
hold på grunn av nedskjæringer - se ELDRE
OMSORG (1989-90) Ill, 14. 

Sanitetsavdeling til Irak-Kuwait (UNIKOM) - se 
UTENRIKSSAKER (1990-91) Il, 13. 

Sanitetskompani, sammenslåing med Forsynings
regiment- se FORSVAR (1990-91) Il, 5. 

Sanitetsregimentet, sammenslåing av Sanitetsba
taljonen og Hærens sanitets skole- og øvingsav
deling- se FORSVAR (1990-91) Il, 10. 

Sanitetsstøtte til Saudi-Arabia i forbindelse med 
Golf-konlikten - se UTENRIKSSAKER (1990-
91) Il, 8. 

Sanksjon av lovforslag, forslag om adgang til å nek
te- se REGJERINGEN (1991-92) Il, 10. 

Santiago, utsending av delegasjoner til ambassa
den- se UTENRIKSSAKER (1991-92) Ill, 5. 

Sarpsborg kvikksølvutslipp fra Orkla-Borregaards 
klorfabrikk- se FORURENSNING (1989-90) Ill, 
16 og 20 

- og Fredrikstad-regionen, kommunesammenslå
ing- se KOMMUNER (1989-90) Ill, 18. 

Sarpsborg bykommune, kommunesammenslåin
ger- se KOMMUNER (1990-91) Il, 24. 

Sarpsborg Janitsjarkorps, øvingslokale for - se 
FORSVARSMATERIELL (1991-92) Il, 2. 

Sarpsborg kommune sender uttalelse om Hobøl 
som hovedflyplass - se KOMMUNER (1991-92) 
Il, 4. 

Sarpsborg kretsfengsel, flukt av voldtektsforbry
ter fra- se FENGSLER (1989-90) Ill, 2. 

- kritikk av forholdene- se FENGSLER (1992-93) 
Ill, l. 

Sarpsborg Papirfabrikk, etableringslån for videre 
drift - se INDUSTRIUTBYGGING (1992-93) Ill, 
5. 

Sarpsborg sykehus, apotekfilial ved - se SYKE
HUS (1990-91) Ill, 14. 

- problemer for- se SYKEHUS (1992-93) Ill, 18. 
SAS, bistand ved evakuering av norske borgere i 

kriserammede land - se UTENRIKSSAKER 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- filmfremvisning som skader norsk fangst- og fis
kerinæring- se LUFTFART (1992-93) Ill, 3. 

- forhandlinger om samarbeidsavtale med andre 
europeiske flyselskaper -se LUFI'FART (1992-
93) Il, 8. 

- fusjonsplaner med andre europeiske flyselska
per- se LUFTFART (1992-93) Ill, 6. 

- fusjonsplaner med Braathens SAFE- se LUFT
FART (1992-93) Ill, 4 og 7. 

- gjenopptakelse av vinterruteprogram- se LUFT
FART (1990-91) Ill, 11 

- nedskjæringer i rutetilbud i Nord-Norge - se 
LUFTFART (1990-91) Ill, 13. 

- offentliggjøring av styrehonorar- se LUFTFART 
(1991-92) Ill, 13. 

- opphør av fribefordringsavtale- se DEPARTE
MENTER (1991-92) I, 8. 

Satellittsendinger, formidling via private TV- om
formere- se KRINGKASTING (1990-91) Ill, 11. 

- videreformidling i kabelnett - se KRINGKAS
TING (1991-92) Il, 2. 

SATREF, satellitt referansesystem for nøyaktig po
sisjonsbestemmelse - se SIKKERHET TIL 
SJØS (1990-91) I, l. 

Sauda kommune, arbeidsplasser for psykisk utvik
lingshemmede - se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1990-91) Ill, 11. 

Sauda, avslag på støtte til TIDA-prosjektet - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1992-93) Ill, 6. 

Sauekjøtt, økt omsetningsavgift - se HUSDYR
BRUK (1989-90) Ill, 2. 

Saugbrugsforeningens LWC-fabrikk i Halden, ut
settelse av produksjonsstart - se INDUSTRI 
(1989-90) Ill, 16. 

Saugbruksforeningen, Halden, reduksjon i utslipp 
-se FORURENSNING (1990-91) Ill, 11 

- omstillings- og utviklingsbev.- se SYSSELSET-
TING (1990-91) Il, 11. 

Sauherad, nedlegging av landpostbudordning - se 
POST (1991-92) Ill, 3. 

Sean Plant, utplanting av genmodifisert potetplan
te- se VITENSKAP (1990-91) Ill, 3. 

Scandinavian Star, brannulykken på passasjerfer
gen- se SJØFART (1992-93) Il, 2 og (1992-93) IV, 
5. 

- LO-medlem i undersøkelseskommisjonen etter 
katastrofen- se SJØFART (1989-90) Ill, 7. 

- redegjørelse om brannkatastrofen- se SJØFART 
(1989-90) Il, 5. 

- sikkerhetskontroll med skip - se SJØFART 
(1989-90) Il, 6; (1990-91) IV, l. 

Scandinavian Star-utvalget, endr. budsjett 1990, 
utgifter til- se DEPARTEMENTER (1990-91) Il, 
3. 

Scanvest Olivetti, hovedleverandør av datautstyr 
til Trygdeetaten- se TRYGDER (1990-91) Il, 8. 

Scenekunst, (kulturmeldingen) - se KULTUR 
(1992-93) Il, 2. 

- høgskoler for, budsjett 1990 - se HØGSKOLER 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

Schei, Tore, det skandinaviske granskingsutvalgs 
rapporter- se SJØFART (1992-93) Il, 2. 

Scientologene, politianmeldelser- se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1989-90) Ill, 7. 

Scootertrafikk i utmark, Fauske kommunestyre 
sender uttalelse om- se NATURVERN (1990-91) 
Il, 3. og 2. 

Screening, masseundersøkelser- se FOLKEHEL
SE (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

Sea Shepherd, trusler mot norsk hvalfangst - se 
POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1992-93) 
Ill, 8 og 26. 

SEFRAK-registeret, ekstra årsverk til - se SYS
SELSETTING (1990-91) Il, 11. 

Seiersborg videregående skole, tilskudd 1992 - se 
PRIVATSKOLER (1991-92) l, l. 

Seismikk, konsekvenser for fisk i Altaområdet - se 
FISKERIER (1989-90) Ill, 10. 

Seismikkskyting, konsekvenser for fiskeriene - se 
FISKERIER (1989-90) I, 2 og Il, 2; (1990-91) I , l. 

Seismisk skyting i Barentshavet, vurdering av 
konsekvenser - se OWEUTVINNING (1989-90) 
Ill, 2 

- på havbunnen- se FISKERIER (1989-90) Ill, 2. 
Sei, håndhevelse av dumpingforbudet - se FISKE

RIER (1989-90) Ill, l. 
Sekretariatet for Miljø og utvikling, innlemming 

i Statens Pensjonskasse- se STATENS PERSO
NALPOLITIKK (1990-91) Il, 4. 

Sekstimersdag med lønnskompen;;asjon for helse
personell - se ARBEIDSVILKAR (1991-92) Ill, 
6. 

Seksuelle overgrep, beskyttelse av barn mens sa
ken er til behandling- se BARNEVERN (1992-
93) Ill, 2. 

- dommeravhør av barn- se BARNEVERN (1990-
91) Ill, 6. 

- fritt rettsråd for ofre før 1975- se RETISVESEN 
(1991-92) Ill, 2. 

- mot barn, melding om (ikke-beh.) - se BARNE
VERN (1992-93) Il, 2. 

- mot barn, skjerpede strafferegler- se STRAFFE
LOVGIVNING (1991-92) IV, 2. 

- mot barn, tiltak mot- se BARNEVERN (1990-91) 
Ill, 7; (1991-92) Ill, 5. 
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- mot barn, varetekt og straffenivå- se STRAFFE
LOVGIVNING (1991-92) Ill, l. 

Seksåringer, pedagogisk tilbud i Bergen - se BAR
NEHAGER (1989-90) Ill, 5 

- pedagogisk tilbud til- se GRUNNSKOLE (1989-
90) Ill, 9. 

- skoleplass som eneste pedagogiske tilbud - se 
BARNEHAGER (1992-93) Ill, l. 

Sektortilskudd opphevelse av lovregler om - se LO
KALFORVALTNING (1992-93) IV, l. 

- til grunnskolen, ny kostnadsnøkkel - se 
GRUNNSKOLE (1991-92) Ill, 5 og 12. 

- til grunnskoleundervisning, budsjett 1992 - se 
GRUNNSKOLE (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- til grunnskoleundervisning, ekstra tildeling 
1992 fra skjønnsrammen- se KOMMUNENES 
ØKONOMI (1991-92) Il, 5. 

- til videregående opplæring, budsjett 1991 - se 
VIDEREGÅENDE SKOLER (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- til videregående opplæring, saldering 1991 - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31. 

Selbu, landslinjevilkår for opplæringstilbud i 
skogsdrift - se VIDEREGAENDE SKOLER 
(1989-90) Ill, 17. 

Selbu kommune, kurs- og kompetansesenter for 
skogbruksopplæring - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1990-91) I, l. 

Selfangstnæringen, beskatning av selbestanden -
se FISKERIER (1990-91) I, l 

- produktavgift 1990 - se FANGST (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l; (1991-92) l, l. 

- produktavgift 1993 (satsfastsetting utsatt) - se 
FANGST (1992-93) I, l. 

- produktavgift 1993 - se FOLKETRYGD (1992-
93) l, 5. 

Selfangst, filmfremvisning på SAS' utenlandsruter 
-se FANGST (1992-93) Ill, 2. 

- internasjonal forståelse for gjenopptaking - se 
FANGST (1991-92) III, 2. 

Selfint, konsulentfirma, offentlig støtte til miljø
samarbeid med Øst-Europa - se MILJØVERN 
(1991-92) Ill, 26. 

Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA), forlen
gelse av generell garantiramme 1993- se STATS
BUDSJETIET (1992-93) I, 32. 

- garantirame og innskuddskapital 1993 - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1992-93) I, l. 

- garantirammen - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1989-90) I, l; (1991-92) I, l. 

- garantirammen 1991 og bev. til pilotprosjekter
se DISTRIKTSUTBYGGING (1990-91) I, l 

- konstitusjonell kontroll - se INDUSTRI (1990-
91) Il, 8 

- konstitusjonell kontroll 1988 - se DISTRIKTS
UTBYGGING (1989-90) II, 5. 

- virksomheten 1988 og 1989- se DISTRIKTSUT
BYGGING (1990-91) Il, 5. 

- økning i innlånsramme- se STATSBUDSJET
TET (1992-93) Il, 8. 

Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger 
(SIFBO), avvikling- se INNVANDRERE (1991-
92) I, l; (1991-92) Il, 4; (1991-92) Ill, 2 og STATS· 
BUDSJETIET (1991-92) I, 36. 

- budsjett 1990- se INNVANDRERE (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l. 

- konstitusjonell kontroll - se INNVANDRERE 
(1989-90) Il, 5; (1990-91) Il, 4. 

Selskapet for Norges Vel, tilskudd 1992 - se 
LANDBRUK (1991-92) I, l. 

Selskapsskatteloven, enclr. i (oppfølging av skatte-
reformen)- se SKATTER (1991-92) IV, 3 og 8. 

- endr. i -se SKATTER (1991-92) IV, 10. 
- endr. i- se SKATTER (1992-93) IV, 3 og 4. 
- formuesansettelse av aksjer i utenlandske sel-

skaper- se SKATTER (1992-93) IV, 2. 

- formuesansettelse av aksjer og grunnfondsbevis 
-se SKATTER (1991-92) IV, l og 4. 

- forslag om regler for fradrag i norsk skatt for sel-
skaper hjemmehørende i utlandet - se SKAT
TER (1991-92) Il, 9. 

Selskapsskattelov, ny- se SKATTER (1990-91) IV, 
6. 

Selvangivelse, lovhjemmel for innføring av forenk
let- se SKATIEADMINISTRASJON (1989-90) 
IV, 2. 

Selvangivelser, forlengelse av frist for næringsdri
vende- SP. SKATTEADMINISTRASJON (1992-
93) Il, 2. 

- ligningskontorenes praksis for utsettelse - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1992-93) Ill, l. 

Selveierboliger og andelsboliger, likebehandling 
ved formuesfastsettelse- se SKATTER (1989-90) 
Ill, 3. 

Sem kretsfengsel , omlegging - se FENGSLER 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l. 

Sem veterinærsenter i Asker, avvikling - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31 

- i Asker, gjenoppbygging etter brann - se VETE
RINÆRVESEN (1990-91) I, l. 

Sementfabrikk i Kjøpsvik, ombygging - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1989-90) Il, l. 

Senil demente, oppretting av skjerma einingar for
se ELDREOMSORG (1989-90) Ill, 10. 

Senja, konsesjonsviikår for tyske eiere av Skaland 
Grafitverk A/S- se INDUSTRI (1990-91) Ill, 8. 

Senter for bedre arbeidsliv (SBA), Stiftelse for de
mokratisk arbeidsutvikling, budsjett 1990 - se 
ARBEIDSMILJØ (1989-90) I, l. 

Senter for Internasjonal Klima og Energipolitisk 
Forskning, innlemming i Statens Pensjonskasse 
-se STATENS PERSONALPOLITIKK (1990-91) 
Il, 4. 

Senter for Kvinneforskning, organiseringen av- se 
UNIVERSITET (1991-92) Ill, 2. 

Senter for miljø og utvikling, Universitetet i 
Trondheim- se UNIVERSITET (1992-93) I, l. 

Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo -
se UNIVERSITET (1990-91) I, 2. 

Senterpartiet, godkjenning av fullmakt for varare
presentant- se STORTINGET (1989-90) Il, 12 

- valg av ytterligere en vararepresentant - se 
STORTINGET (1989-90) Il, 9. 

Sentral-Europa, plan for samarbeid med - se 
UTENRIKSSAKER (1992-93) Il, 8. 

Sentralbanker, Norges Banks samarbeid med EFs 
-se NORGES BANK (1990-91) Il, 3 og 4. 

Sentralbankloven, endr. i (overkurs på jubileums
mynt)- se NORGES BANK (1989-90) IV, l. 

Sentralinstitutt for habilitering, Berg gård, bud
sjett - se HELSEINSTITUSJONER (1990-91) I, 
l; (1991-92) I, l. 

Sentralinstituttet for cerebral parese, budsjett 
1990 - se HELSEINSTITUSJONER (1989-90) I, 
l. 

Sentralinstituttet for habilitering, Berg gård, 
budsjett 1993 - se HELSEINSTITUSJONER 
(1992-93) I, l og 2. 

Sentralisering kontra desentralisering, konse
kvensanalyse - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1989-90) Ill, 11. 

Sentralkartoteket for alvorlig sinnslidende, be
hovet for- se HELSEVESEN (1991-92) Il, 5. 

Sentralkontoret for folkeregistrering, overflyt
ting fra Statistisk Sentralbyrå til skattedirekto
ratet · se SKATTEADMINISTRASJON (1990-
91) I, l. 

Sentralkontoret, lovfesting av Det sentrale person
register- se PERSONVERN (1990-91) IV, 2. 

Sentralnettet, differensiert avgift for lokale energi
verk ved overføring- se ELEKTRISITET (1992-
93) Ill, 5. 
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Sentralnettsordningen, opphevelse av - se ELEK
TRISITET (1990-91) Il, 4. 

Sentralskattekontor for storbedrifter, konstitusjo
nelle antegnelser 1991 til forsinket driftsstart- se 
RIKSREVISJONEN (1992-93) II, 2. 

- forslag om nytt - se SKA'ITEADMINISTRA
SJON (1990-91) Il, 2 

- opprettelse av (kemneren i Stavanger) - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1990-91) IV, 2. 

Sentralsykehuset i Rogaland, brannsikring - se 
SYKEHUS (1991-92) Ill, 8. 

- tildelingskriterier ved bevilgninger til fødeavde
lingen- se SYKEHUS (1992-93) Ill, 11. 

Sentralsykehuset i Sogn og Fjordane, risikoer
klæring fra ortopediske pasienter før operasjon -
se SYKEHUS (1989-90) III, 12. 

Septiktanker, hyppigheten av tømming- se FOR
URENSNING (1992-93) III, 10. 

Serpentinspray, forbud mot - se FORURENS
NING (1989-90) Ill, 40. 

Serviceskilt langs riksvegene - se VEGTRAFIKK 
(1991-92) Ill, 17. 

Sesongarbeidere i landbruksnæringen og arbeids
ledige - se SYSSELSETTING (1992-93) Ill,· l4. 

Sessvollmoen, nedleggelse av Infanteriets øvings
avdeling nr. l og fremtidig utnyttelse- se FOR
SVAR (1991-92) Il, 8. 

Setermoen, skytefelt for kanoner- se FORSVAR 
(1991-92) III, 9. 

Setesdal-Ryfylke, møte om verneplan for heiom
rådet- se NATURVERN (1990-91) Ill, 5. 

Setteombudsmann ved inhabilitet - se STORTIN
GETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNIN
GEN (1990-91) IV, l. 

Settestatsråd, pga. inhabilitet i en sak- se REGJE
RINGEN (1991-92) Il, 11. 

Sevilla, Norges deltakelse på verdensutstillingen i 
1992 - se INTERNASJONALT SAMARBEID 
(1990-91) Il, 2 

- Verdensutstillingen 1992, budsjett - se INTER
NASJONALT SAMARBEID (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, 2; (1991-92) I, l og 3. 

Shahanaz Akter, avslag på oppholdstillatelse pga. 
av utdanning som ikke hjemler dette - se INN
VANDRERE (1989-90) Ill, 15. 

Shell, A/S Norske, betaling for utdanning til stats
ansatte- se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1992-93) Ill, 3. 

- bruk av engelsk arbeidskraft på Draugenfeltet -
se OLJEUTVINNING (1992-93) Ill, 5. 

SIFBO - se Selskapet for innvandrer- og flyktnin
geboliger. 

Sigøynerbamehage i Oslo, nedlegging av -se BAR
NEHAGER (1990-91) Ill, 10 

- sikring av tilbud i Oslo - se BARNEHAGER 
(1990-91) Ill, 6. 

Sigøynere, avvikling av særomsorg for- se SOSI
ALVESEN (1990-91) I, l 

- nedsatt tilskudd 1990 til Oslo kommune- se SO
SIALVESEN (1990-91) Il, 3. 

- tilskudd til Oslo kommunes arbeid med - se SO
SIAL VESEN (1989-90) I, l og (1989-90) II, l. 

SIKKERHET TIL SJØS . . . . . . . . . . . . . . . 533 

Sikkerhetsbelte i hurtiggående passasjerbåter- se 
SIKKERHET TIL SJØS (1989-90) Ill, 3. 

Sikkerhetsopplæring, altemativ.organisering Sta
tens skole for - se VIDEREGAENDE SKOLER 
(1989-90) I, l 

- for fiskere- se FISKERIER (1990-91) I, l; SIK
KERHET TIL SJØS (1992-93) I, l. 

- for fiskere, bev. 1991 og omgjøring av statens 
skole til aksjeselskap - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1990-91) I, l. 

60 

- for fiskere, bev. 1992 - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1991-92) I, l. 

- ny eierstruktur for Statens skole- se VIDERE
GÅENDE SKOLER (1989-90) Ill, 19. 

- Statens skole for, omgjøring til aksjeselskap- se 
VIDEREGÅENDE SKOLER (1990-91) I, l. 

Sikkerhetspolitikk - se FORSVAR (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l; NEDRUSTNING (1989-90) II, 3. 

- forslag om norsk deltakelse i Vestunionen- se 
UTENRIKSSAKER (1990-91) Il, 16. 

Sikkerhetsrådet, norsk bistand til amerikanske 
skip som deltar i håndhevelse av sanksjonene 
mot Irak- se FN (1990-91) Il, 3 

- norsk sanitetsstøtte til gjennomføring av resolu
sjon 678- se FN (1990-91) Il, 7 

- oppfølging av resolusjonene 661 og 665- se FN 
(1990-91) Il, 2 og 9 

- opprettelse av UNIKOM - se FN-STYRKER 
(1990-91) II, 2. 

Siktelser, tiltak mot lekkasjer til pressen- se POLI
TI OG PÅTALEMYNDIGHET (1992-93) Ill, 16. 

Sild som matvarehjelp til Polen - se FISKEOM
SETNING (1989-90) Ill, 6. 

Sildemelindustri, bev. 1992 til enøk-tiltak- se FIS
KERIER. {1991-92) I, 4. 

- evaluering av ordningen med ekstraordinære til
skudd- se FISKEOMSETNING (1992-93) I, 2. 

- halvering av C02-avgift 1993 - se STATSBUD
SJETTET {1992-93) l , 32. 

- redusering i mineraloljeavgift - se STATSBUD
SJETTET (1991-92) I, 36. 

- vurdering av fritak for mineraloljeavgift - se FIS
KEOMSETNING (1991-92) I, 2. 

Sildoljefabrikk, avfallslagring i nedlagt - se FOR
URENSNING (1989-90) Ill, 6. 

Silisiumkarbidfabrikker, avgiftsreduksjon 1992 -
se SÆRAVGIFTER (1991-92) I, 3. 

Sinnslidende fanger, behandlingstilbud- se HEL
SEVESEN (1992-93) Ill, 11. 

- Sentralkartoteket for alvorlig - se HELSEVE
SEN (1991-92) Il, 5. 

- tilskudd til Vestfold fylkeskommune for etable
ring av tungpsykiatrisk avdeling- se HELSEIN
STITUSJONER (1991-92) Il, l. 

Sinsen, nedlegging av voksengymnaset- se VOK
SENOPPLÆRING (1989-90) Ill, 4. 

SINTEF, undersøkelse om vegsalting - se VEG
TRAFIKK (1991-92) Ill, 6. 

- utlemming av Statens Pensjonskasse - se STA
TENS PERSONALPOLITIKK (1990-91) Il, 4. 

Sira, opprusting av veg Flekkefjord- - se VEGVE
SEN (1989-90) Ill, 19. 

- overføring av lensmannsstilling til Flekkefjord -
se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1990-91) 
Ill, 4. 

Sira-Kvina Kraftselskap 1/S, nyanskaffelser og 
utvidelser - se ELEKTRISITET (1989-90) Il, 4. 

Sirdal, sikring av landbruksinteresser ved ny na
sjonalpark- se NATURVERN (1990-91) Ill, 11. 

SIVA- se Selskapet for industrivekstanlegg. 
Sivil luftfart, overføring av midler til Luftfartsver

ket- se LUFTFART (1992-93) Il, 5. 
Sivil tjenesteplikt, endr. i fritakingsloven- se SI

VILARBEIDERE (1989-90) IV, 2 og 3. 
Sivil ulydighet, forføyninger mot Biskopen i Nida

ros- se DEN NORSKE KIRKE (1989-90) Ill, 2 
- i forbindelse med fiskerikrisen - se FISKERIER 

(1989-90) Ill, 12. 

SIVILARBEIDERE ... ..... .... .. ...... 537 

Sivile tjenestepliktige, budsjett - se SIVILAR
BEIDERE (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, 
l; (1992-93) I, l. 
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- endr. budsjett 1991 - se SIVILARBEIDERE 
(1991-92) Il, l. 

- Ombudsmannsnemnda, virksomheten 1989-90-
se SIVILARBEIDERE (1989-90) Il, 3; (1990-91) 
Il, 2; (1991-92) Il, 2. 

SIVILFORSVAR .... . .................. 539 

Sivilingeniørutdanning, budsjett- se HØGRE UT
DANNING (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) 
I, l; (1992-93) l, l. 

- endr. budsjett 1991- se HØGRE UTDANNING 
(1991-92) Il, l. 

Sivillovbokutvalget, arbeid med tomtefesteloven -
se SIVILLOVGIVNING (1990-91) Ill, l; (1992-
93) Ill, l. 

Sivilloven, en<lr. i- se SOSIALVESEN (1991-92) IV, 
l; TRYGDER (1990-91) IV, 2. 

SIVILLOVGIVNING .~ . .. • ; .... .... . .. ... 541 

Sivilombudsmannen - se STORTINGETS OM
BUDSMANN FOR FORVALTNINGEN 

Siviløkonomtittel for studenter ved Oslo Handels
høyskole - se PRIVATSKOLER (1992-93) I , l og 
(1992-93) Ill, 2 og 3. 

Siviløkonomutdanning, budsjett- se HØGRE UT
DANNING (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) 
l, l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1991- se HØGRE UTDANNING 
(1991-92) Il, l. . 

- oppfølging av Gjærum-utvalgets innstilling - se 
HØGRE UTDANNING (1992-93) Ill, l. 

- tildeling av stipendiatstillinger- se HØGRE UT
DANNING (1991-92) Ill, 7. 

- ved Høgskolesenteret i Rogaland - se HØGSKO
LER (1989-90) Ill, 12. 

Sjokoladeavgift- se SÆRAVGlFrER (1989-90) I, 4; 
(1990-91) I, 4; (1991-92) I, 3; (1992-93) I, 3. 

Sjøaspiranter, lærlingordning for - se VOKSEN
OPPLÆRING (1989-90) Ill, 2. 

Sjødyktighetsloven, endr. i- se SJØFART (1990-91) 
IV, l. 

SJØFART ... ... ... ... . .. . ..... ....... .. 548 

Sjøfartsdirektoratet, budsjett - se SJØFART 
(1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-
93) l , 2. 

- konstitusjonelle antegnelser til regnskapsførin
gen - se RIKSREVISJONEN (1989-90) Il, 6; 
(1992-93) Il, 2. 

- sikkerhetskontroll med skip - se SJØFART 
(1989-90) Il, 6; (1990-91) IV, l. 

- styrking mot skipsulykker- se SJØFART (1991-
92) Il, l. 

- virksomhet 1988 og 1989 - se SJØFART (1989-90) 
Il, 5. 

- virksomhet 1990 og 1991- se SJØFART (1991-92) 
Il, 4. 

Sjøfartsloven, nye regler om kjæremål mot skips
registerførerens avgjørelser- se RETTSVESEN 
(1989-90) IV, 5. 

SJØFOLK ......... . ...... . . . .... ..... . . 551 

Sjøforsvaret, nedleggelse av eldre stridsanlegg og 
utfasing av eldre fartøyklasser - se FORSVAR 
(1991-92) Il, 8. 

- nedlegging av stridsanlegg, verksteder/lagre - se 
FORSVAR (1991-92) II, 4. ; 

- omorganisering av rekruttutdanningen - se 
FORSVAR (1991-92) Il, 8. 

Sjøkart, edb-baserte, omdisponering av midler til -
se KARTVERK (1991-92) I, 3. 

- internasjonalt senter for elektroniske- se KART
VERK (1990-91) l, 2; (1991-92) I, l. 

Sjøloven- se Sjøfartsloven. 
Sjømannsfradrag, avgrensning av- se SKATTE

FRADRAG (1989-90) IV, l. 
- bebudet økt- se SJØFART (1990-91) Il, 2 
- for sjøfolk i innenriks fergefart - se SKATTE-

FRADRAG (1990-91) Il, 5 
- for sjømenn som driver reparasjons- og vedlike

holdsarbeid (pool-ordning) - se SKATTEFRA
DRAG (1989-90) IV, 6. 

- kompensasjon for bortfall - se HAVBRUK ( 1992-
93) Il, 3. 

- kompensasjon for tap av- se LØNN (1990-91) Il, 
2 

- midlertidig lov om - se SKATTEFRADRAG 
(1989-90) IV, 2 

- nye kriterier for . se SKATTEFRADRAG (1990-
91) IV, l. 

- utvalg til å fremme forslag om - se STATSBUD
SJETTET (1989-90) I, 4 

- økning av· se SKATTEFRADRAG (1991-92) IV, 
l. 

Sjømannskirken, velferdstjeneste for sjøfolk - se 
SJØFART (1990-91) Il, 2. 

- New York, overføring av midler fra Velferdstje
nesten- se SJØFOLK (1991-92) I, 2. 

Sjømannsloven, endr. i - se SJØFART (1992-93) IV, 
l; (1989-90) IV, 2. 

- fravik av forbud mot oppsigelse på grunn av gra
viditet- se SJØFOLK (1989-90) Ill, 4. 

Sjømannsmisjonen, tilskudd 1991 ·se DEN NOR
SKE KIRKE (1990-91) I, l; (1991-92) I, l ; (1992-
93) I, 2. 

Sjømannspensjonstrygdloven, endr. i- se TRYG
DER (1990-91) IV, 5. 

Sjømannsskatteloven (1988), endr. i . se SKATTER 
(1991-92) IV, 10. 

Sjømannsskatteordningen, omlegging av - se 
PERSONBESKATNING (1989-90) IV, l. 

Sjømannsskatt, kompensasjon for merutgifter ved 
endret- se FERGER (1991-92) I, l. 

- skattlegging av utenlandske sjøfolk på NIS-skip 
på norsk sokkel og av sjøfolk bosatt i utlandet
se PERSONBESKATNING (1989-90) IV, 4. 

Sjømenn, endr. i lov om pensjonstrygd - se SJØ
FOLK (1992-93) IV, l; TRYGDER (1992-93) IV, 9. 

- pensjonstrygd for - se Pensjonstrygd for sjø
menn 

- pensjonstrygd for, budsjett 1990 ·se SJØFOLK 
(1989-90) I, l 

- pensjonstrygd - se SJØFOLK (1989-90) Il, 2; 
(1990-91) Il, 1 og 3; (1991-92) Il, l; (1992-93) Il, 3. 

Sjømilitær rustningskontroll, USAs negative 
holdning til forhandlinger om· se NEDRUST
NING (1989-90) Ill, 2. 

Sjømålsraketter, budsjettering ved produksjon og 
salg til USA av Penguin- SE NATO (MILITÆR
TEKNISKE SPM) (1990-91) Il, l. 

Sjøpattedyr, bev 1993 til informasjon om forvalt
ning av- se FISKERIER (1992-93) I, 2. 

- forvaltning av - se FISKERIER (1990-91) I, l; 
(1991-92) l, l. 

Sjøpattedyrkommisjon, Den Internasjonale 
(NAMMCO), avtale om opprettelse- se INTER
NASJONALT SAMARBEID (1992-93) I, 3. 

Sjøveien M/S, overføring av Statens navigasjons
skolefartøy .til Aust-Agder fylkeskommune - se 
VIDEREGAENDE SKOLER (1990-91) I, l. 
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- sikring av utdanningstilbud ved overføring av 
driftsansvar - se VIDEREGÅENDE SKOLER 
(1992-93) Ill, 8. 

Sjåføropplæring, Biltilsynets kontroll med - se 
VEGTRAFIKK (1990-91) Ill, 5. 

- Ølen, krav om skolelederkurs for eier - se VEG
TRAFIKK (1991-92) Ill, 4. 

Skadedyrfirma, bruk av plantevernmidler ved 
giftsprøyting av bolighus - se HELSEVESEN 
(1989-90) Ill, 16. 

Skadeerstatningsloven, endr. i (seksuelle overgrep 
mot barn- se SIVILLOVGIVNING (1991-92) IV, 
l. 

- forslag om tiltak mot rasisme - se STRAFFE
LOVGIVNING (1992-93) IV, 2. 

Skagerrak, kartlegging av skjellsandressurser- se 
BERGVERK (1991-92) Ill, l. 

- konsesjonsmyndighet for opptak av skjellsand -
se BERGVERK (1991-92) IV, l. 

- ressurssvikt i reketrålefiske - se FISKERIER 
(1989-90) Ill, 5. 

Skagerrak gymnas, skolepengesats- se PRIVAT
SKOLER (1991-92) Ill, l. 

Skagerrak videregående skole, Vestfold, statstil
skudd til- se PRIVATSKOLER (1989-90) Ill, 2. 

Skagerrak-kabel, avtale om bygging og drift av ny 
-se ELEKTRISITET (1990-91) Il, 7 og (1990-91) 
Ill, 10. 

Skagerrakkysten, oppheving av fredningsbestem
melse for ærfugl- se NATURVERN (1991-92) Ill, 
9. 

Skagerrakområdet, oppheving av forbud mot 
krokgarn og kilenot- se FISKERIER (1989-90) 
Ill, 29. 

Skagerrak.senteret, bev. 1992 til Nordisk informa
sjonskontor- se NORDISK SAMARBEID (1991-
92) I, 2. 

Skaland Grafitverk A/S, Distriktenes Utbyggings
fonds støtte til eierfirmaet Kropfmuehl- se IN
DUSTRI (1990-91) Ill, 21 

- Senja, konsesjonsvilkår for tyske eiere - se IN
DUSTRI (1990-91) III, 8. 

Skandia, konsesjon for UNI Storebrand for kjøp av 
eierandel- se FORSIKRING (1991-92) Ill, l. 

- statlig støtte til UNI Storebrands kjøp av - se 
FORSIKRING (1991-92) Ill, 7. 

Skandinavisk Allianse A/S, statsgaranti for pro
sjekt Leningrad - se UTENRIKSHANDEL 
(1990-91) Ill, 8. 

Skarberget - Bognes, døgnkontinuerlig drift av 
fergesamband- se FERGER (1989-90) Ill, 3. 

Skatte- og avgiftsadministrasjon, omorganisering 
-se STATSBUDSJETTET (1991-92) I. 3. 

Skatte- og avgiftsinngangen, restanseutviklingen 
-se STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 3. 

Skatte- og avgiftsopplegget - se STATSBUD
SJETTET (1992-93) I, 35. 

- 1993- se STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 2. 
- 1993, saldering- se STATSBUDSJETTET (1992-

93) I, 32. 
Skatte- og avgiftspolitikken - se STATSBUD

SJETTET (1990-91) I, 3; (1991-92) I, 2 og 36. 
Skatte- og avgiftsrestanser, konstitusjonelle an

tegnelser 1989 - se RIKSREVISJONEN (1990-
91) Il, 10. 

- konstitusjonelle antegnelser 1990 og vedtak om 
stortingsmelding - se RIKSREVISJONEN 
(1991-92) Il, 4. 

SKATTEAD~STRASJON 551 

SKATTEAVTALER ...... . ..... .. ...... 555 

Skattebegrensningsregelen- se SKATTER (1991-
92) I, 4; (1991-92) I, 3. 

- (65. pst)- se SKATTER (1992-93) I, l. 
- (80-pst-regelen)- se STATSBUDSJETTET (1991-

92) I, 2. 
- (80-pst-regelen), forslag om unntak for toppskatt 

-se SKATTER (1991-92) I, l. 
- valg av modeller- se SKATTER (1991-92) Il, l. 
Skattebetalingsloven, endr. i - se SKATTEADMI

NISTRASJON (1990-91) IV, 2; (1989-90) IV, l; 
(1991-92) IV, l, 3 og 7; (1992-93) IV, l. 

- endr. i - se SKATTER (1989-90) IV, 3; (1992-93) 
IV, 2. 

- lovhjemmel for innføring av forenklet selvangi
velse - se SKATTEADMINISTRASJON (1989-
90) IV, 2. 

Skattebetalingsordningen, endr. i - se STATS
BUDSJETTET (1990-91) I, 3; (1991-92) I, 3. 

- renteberegning ved sen betaling - se SKATTE
ADMINISTRASJON (1991-92) Ill, 6. 

Skattedirektoratet, bemanningssituasjonen for ju
rister i- se SKATTEADMINISTRASJON (1989-
90) Ill, 4 

- budsjett - se SKATTEADMINISTRASJON 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, 1; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- endr. budsjett 1992- se KARTVERK (1992-93) Il, 
l. 

- krav for utsettelser av regnskap - se SKATTE
ADMINISTRASJON (1991-92) Ill, 3. 

- skatte- og avgiftsspørsmål innen budbilbransjen 
- se SKATTEADMINISTRASJON (1991-92) Ill, 
4. 

Skatteetaten, ansettelse av revisoraspiarnter i- se 
SKATTEADMINISTRASJON (1989-90) Ill, 6 

- budsjett - se SKATTEADMINISTRASJON 
(1989-90) I, 1; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- Buskerud fylkeskommune sender uttalelse om 
styrking av - se SKATTEADMINISTRASJON 
(1990-91) Il, 3 

- edb og omstilling- se SKATTEADMINISTRA
SJON (1990-91) Il, 4. 

Skattefogdene, budsjett - se SKATTEADMINI
STRASJON (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) 
I, l; (1992-93) I, l. 

- konstitusjonelle antegnelser 1991 til tilsynet 
med fellesinnkrevingen - se RIKSREVISJO
NEN (1992-93) Il, 2. 

Skattefogdkontorene, EDB-utstyr - se SKATTE
ADMINISTRASJON (1989-90) Il, 2. 

Skattefordelingsfondet, budsjett - se LOKAL
FORVALTNING (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- endr. i lov (skattereformen)- se SKATTER {1990-
91) IV, 6 

- forhøyet fullmakt for Kommunaldepartementet 
-se LOKALFORVALTNING (1991-92) Il, 2 .. 

- nytt vedtak om fellesskatt 1992 - se SKATTER 
(1991-92) Il, 14. 

- saldering 1991- se STATSBUDSJETTET (1990-
91) I, 31. 

Skattefordelingsmidler - se LOKALFORVALT
NING (1989-90) Il, 4; (1990-91) Il, 5; (1991-92) Il, 
5; (1992-93) Il, 4. 

SKATTEFRADRAG ................... 557 

Skattefradrag for gaver til ideelle organisasjoner -
se STATSBUDSJETTET (1989-90) I, 36. 

Skattefri ulempegodtgjøring for personell som 
tjenestegjør i forbindelse med Golf-konflikten -
se FN-STYRKER (1990-91) IV, l. 
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Skatteinndriving, tiltak for - se SKATTEADMINI
STRASJON (1989-90) Ill, 3. 

Skattekontroll, skjerpede regler og straffebestem· 
melser- se SKATTEADMINISTRASJON (1990-
91) IV, l. 

- ved utenlandsplasseringer, lO-punkts program 
for- se KREDITTPOLITIKK (1989-90) I, 2. 

Skattelempninger i forbindelse med salderings
proposisjonen for 1992 - se STATSBUDSJET
TET (1991-92) I, 36 og (1991-92) IV, 2. 

Skattelettelser til høyinntektsgrupper og lønn
skrav- se PERSONBESKATNING (1989-90) Ill, 
5. 

Skatteligning, utlevering til pressen av enkeltper
soners- se SKATTEADMINISTRASJON (1991-
92) Il, 2. 

Skatteloven, endr. i (i forbindelse med salderings
proposisjonen)- se SKATTER (1991-92) IV, 4. 

- - (oppfølging av skattereformen) - se SKATTER 
(1991-92) IV, 3 og 8. 

- -(skattereformen)- se SKATTER (1990-91) IV, 6 
- - (statsforetak) - se STATSBEDRIFrER (1990-

91) IV, l. 
- --se BEDRIFTSBESKATNING (1991-92) IV, 5. 
- --se FAMILIE (1992-93) IV, l. 
- --se SKATTER (1989-90) IV, 3 og 5; (1990-91) IV, 

4; (1991-92) IV, 10; (1992-93) IV, 2, 3, 4 og 7. 
- lovhjemmel for innføring av forenklet selvangi

velse - se SKATTEADMINISTRASJON (1989-
90) IV, 2. 

Skattemeldingen- se SKATTER (1990-91) Il, l . 
Skattemidler, underslag fra arbeidsgivere i Trom

sø - se SKATTEADMINISTRASJON (1990-91) 
Ill, 2. 

Skatteomleggingene 1986-1992, fordelingsvirknin
ger- se STATSBUDSJETTET (1992-93) l, 2. 

Skatteopplegget lovendringer - se SKATTER 
(1991-92) IV, l; (1992-93) IV, l. 

- 1991- se SKATTER (1990-91) IV, 3. 

SK.ATTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 
Skattereform, 1992- se SKATTER (1990-91) IV, 6. 
- arbeidet med forskriftsverket - se SKATTER 

(1992-93) IV, 4. 
- konsekvenser for kommuneøkonomien - se 

KOMMUNENES ØKONOMI (1991-92) Il, 5. 
- liberal overgangsordning for den vedtatte de

lingsordning - se STATSBUDSJETTET (1991-
92) I, 36. 

- lovmessig oppfølging - se SKATTER (1991-92) 
IV, l. 

- og skatte- og avgiftsopplegget 1992 -se STATS
BUDSJETTET (1991-92) l, 2. 

- oppfølging av- se SKATTER (1991-92) IV, 3, 8 og 
10. 

- parlamentarisk kommisjon, forslag fra Anders 
Aune - se REGJERINGEN OVERSE~'DT I. 

- retningslinjer- se SKATTER (1990-91) Il, l 
- tiltak for aksjeselskap med aktive eiere - se BE-

DRIFTSBESKATNING (1992-93) Ill, l. 
- virkning i forhold til banktapene- se SKATTER 

(1990-91) Ill, 3. 
Skatteregnskap, prøveordning i Sandefjord kom

mune- se KOMMUNER (1991-92) Ill, l. 
Skatterevisorer, ubesatte stillinger - se SKATTE

ADMINISTRASJON (1991-92) Ill, 8. 
Skattesvik, revisjon av ligningslovens straffekapit

tel -se SKATTEADMINISTRASJON (1991-92) 
IV, 3. 

Skattetrekkmidler, enclr. i skattebetalingsloven 
vedr. oppbevaring - se SKATTEADMINISTRA
SJON (1991-92) IV, 3. 

Skatteunndragelser, revisjon av ligningslovens 
straffekapittel - se SKATTEADMINISTRA
SJON (1991-92) IV, 3. 

- straffeansvar ved- se SKATTEADMINISTRA
SJON (1990-91) IV, l. 

Skattevedtak, teknisk reform av Stortingets - se 
SKATTER (1991-92) I, l. 

Skattytere, styrking av rettssikkerhet -se SKAT
TEADMINISTRASJON (1989-90) Ill, 5. 

Skedsmo, nedlegging av N ordiskafilt A/S - se IN
DUSTRI (1992-93) Ill, 3. 

Ski-Moss, arbeider på dobbeltsporet- se JERNBA
NER (1991-92) Il, 2. 

- dobbeltsporet jernbane- se JERNBANER (1990-
91) Ill, 5. 

Skibotn, Storfjord kommune, gjenbevilgning til 
idrettshall- se FORSVARSMATERIELL (1989-
90) Il, 3. 

Skibotndalen, flytting av Hærens virksomhet- se 
FORSVAR (1992-93) Il, 11. 

Skibotnhallen A/S, bev. 1990- se FORSVAR (1990-
91) Il, 3. 

Skien kretsfengsel, byggestart - se FENGSLER 
(1990-91) I, l og Ill, 7. 

Skien postterminal, flytting til Tønsberg - se 
POST (1992-93) Ill, 2. 

Skifte av bo ved den ene ektefelles død- se FAMI
LIE (1990-91) IV, 4. 

Skifteloven, endr. i - se RETTSVESEN (1989-90) 
IV, l og 4; (1990-91) IV, 4. 

- endr. i forbindelse med ny ekteskapslov- se FA
MILIE (1990-91) IV, 4. 

- kjæremålsadgang for godtgjørelsesfastsetting til 
testamentfullbyrder - se RETTSVESEN (1989-
90) IV, 5. 

Skiheiskontroll, monopolisering av - se REISE
LIVSNÆRING (1989-90) Ill, l. 

Skilsmisse ved utroskap- se FAMILIE (1990-91) IV, 
4. 

- vektlegging av barns reaksjoner på - se BARN 
(1991-92) Ill, l. 

Skilter, plassering i strid med paragraf i naturvern
loven- se NATURVERN (1990-91) Ill, 2. 

- til mottaksanlegg for toalettavfall fra camping
vogner- se VEGVESEN (1992-93) III, l. 

Skilting av krigsminnesmerker langs Rv. 33, avslag 
på- se VEGVESEN (1992-93) Ill, 5. 

- myndighet for kommunene - se VEGTRAFIKK 
(1990-91) IV, l. 

Skipsbyggingsindustri - se VERFTSINDUSTRI 
- Haram kommune sender uttalelse i forbindelse 

med statsbudsjettet- se Seksjon l under Finans
komiteen. 

- reduksjon i støtten - se VERFTSINDUSTRI 
(1989-90) 11, l. 

Skipseksportkampanjen, frafall av regresskrav 
mot eksportører - se UTENRIKSHANDEL 
(1992-93) Il, 6. 

Skipsfartsmelding 1991 -se SJØFART (1990-91) Il, 
2 

- vurdering av NOR-flåtens rammevilkår- se SJØ
FART (1990-91) Ill, l. 

Skipsfartstjenester, GATT-forhandlingene - se 
ØKONOMISK SAMARBEID (1991-92) Il, 2. 

Skipsfart - se SJØFART 
- rekruttering av norske sjøfolk- se STATSBUD

SJETTET (1992-93) Il, 8. 
- skatteregler for utenlandske skip under norsk 

drift- se SKATTER (1991-92) IV, 8. 
Skipsfinansiering, budsjett - se VERFTSINDU

STRI (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1991 - se VERFTSINDUSTRI 
(1991-92) Il, l. 

- saldering 1993- se STATSBUDSJETTET (1992-
93) I, 32. 

- støtte ved- se STATSBUDSJETTET (1990-91) Il, 
14 
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- støtte, emir. budsjett 1990 -se VERFrSINDU
STRI (1990-91) Il, l 

- støtteordninger i Norge og EF - se VERFTSIN
DUSTRI (1991-92) III, 3; STATSBUDSJETTET 
(1990-91) I, 31. 

Skipsforlis, avdelingskontor for Skipskontrollen i 
Narvik - se SIKKERHET TIL SJØS (1991-92) 
Ill, 6. 

- bedre sikkerhet for fiskeflåten- se SIKKERHET 
TIL SJØS (1992-93) Il, l. 

- befrakteransvar for miljøskader - se SIKKER
HET TIL SJØS (1991-92) III, 8. 

- sikkerhetstiltak langs kysten - se SIKKERHET 
TIL SJØS (1991-92) III, 5. 

- tiltak mot «rustholker" i norske farvann - se SIK
KERHET TIL SJØS (1991-92) III, 4. 

- økonomisk støtte til søk etter - se SJØFART 
(1991-92) Ill, 4. 

Skipskontrakter, endr. støtte 1992- se VERFTSIN
DUSTRI (1992-93) II, l. 

- omlegging av ordningen - se STATSBUDSJET
TET (1989-90) I, 26. 

- overføring til fond for støtte til - se VERFrSIN
DUSTRI (1990-91) I, l. 

- støtte- se STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 32; 
VERFTSINDUSTRI (1991-92) I, l og 2; (1992-93) 
I, l. 

Skipskontroll av skip under ulike bekvemmelig
hetsflagg - se SIKKERHET TIL SJØS (1992-93) 
III, 3. 

Skipskontrollen, avslag på fartøykvote etter for 
sen registrering - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1991-92) Ill, 14. 

- budsjett- se SIKKERHET TIL SJØS (1989-90) I, 
l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- eget avdelingskontor i Narvik- se SIKKERHET 
TIL SJØS (1991-92) Ill, 6. 

- flytting av leiinga til Kristiansund - se SIKKER
HET TIL SJØS (1989-90) Ill, 6 

- forslag om endr. i organiseringen- se SIKKER
HET TIL SJØS (1989-90) Il, 6 

- i Porsgrunn-området - se SIKKERHET TIL 
SJØS (1990-91) li, l. 

- intensivering av kontroll - se SIKKERHET TIL 
SJØS (1991-92) III, 12. 

- intensivert sikkerhetskontroll etter Scandinavi
an Star-ulykken - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1989-90) Il, 5 

- lokalisering av distriktslederstillingen i 5. di
strikt -se SIKKERHET TIL SJØS (1989-90) Ill, 
2. 

- prosedyre for godkjenning av fartssertifikat - se 
SIKKERHET TIL SJØS (1991-92) Ill, l. 

- rapporter unntatt offentlighet- se SIKKERHET 
TIL SJØS (1991-92) III, 11. 

- styrking mot skipsulykker - se SIKKERHET 
TIL SJØS (1991-92) Il, 2. 

Skipsmanøvrering, Statens senter for, overdragel
se av anlegget- se STATSEIENDOMMER (1989-
90) Il, l. 

- Statens senter for, nedlegging- se STATSBUD
SJETTET (1989-90) I, 26 

Skipsregistre, EFs planer om et europeisk - se 
SJØFART (1991-92) Ill, 5. 

- omorganisering- se SJØFART (1991-92) IV, l og 
STATSBUDSJETTET (1991-92) I, 36. 

- rammevilkår for norske- se SJØFART (1990-91) 
Il, 2. 

Skipsregistrene, budsjett 1993 - se SJØFART 
(1992-93) I, 2. 

Skipsregistrering, kjæremålsadgang ved registre
ringsavgjørelser - se RETTSVESEN (1989-90) 
IV, 5. 

Skipsrekvisisjon, offentliggjøring av forarbeider 
til lov- se SJØFART (1991-92) Il, 3. 

Skipstunnelprosjektet, Stad, Austrheim kommu
ne sender oppfordring om bev. til- se VEGVE
SEN (1990-91) Il, 4 

- Stad, Ulstein formannskap sender henstilling 
om prioritering av- se VEGVESEN (1990-91) Il, 
6. 

- Stadlandet- se KYSTFART (1991-92) Ill, 2. 
Skipsulykker, erstatningsregler ved- se SJØFART 

(1990-91) Il, l 
- Scandinavian Star-ulykken - se SIKKERHET 

TIL SJØS (!992-93) Il, 4. 
- tiltak mot- se SIKKERHET TIL SJØS (1992-93) 

Il, 5; SJØFART (1990-91) IV, l. 
Skipsvrak, dumping av - se FORURENSNING 

(1990-91) Ill, 21; (1991-92) III, 14 og 23. 
- langs Nordvestlandet, registrering av- se FOR

URENSNING (1989-90) III, 31 
- pålegg til eierne om opprydding av tyske - se 

FORURENSNING (1989-90) Ill, 36. 
Skime, tiltredelse av drivverdighetsuttalelse - se 

OLJEl_lTVINNING (1992-93) li, 2. 
Skjeberg herredskommune, sammenslåing med 

Sarpsborg bykommune - se KOMMUNER 
(1990-91) Il, 24. 

Skjeggedal kraftstasjon, avtale om nedleggelse -
se ELEKTRISITET (1991-92) Il, 4. 

Skjell, helsekontroll ved salg - se VETERINÆR
VESEN (1991-92) III, 2. 

Skjellsand, kartlegging av ressurser langs Skager
rakkysten- se BERGVERK (1991-92) Ill, l. 

- konsesjonsmyndighet for opptak av - se BERG
VERK (1991-92) IV, l. 

Skjemavelde, forslag om tiltak for å lette nærings
livets ulemper - se STATSFORVALTNING 
(1992-93) Il, 3. 

Skjenkebevillinger, forskjellsbehandling ved ut
deling av- se ALKOHOL (1992-93) Ill, 2. 

- Forsvarets befalsmesser- se FORSVAR (1992-93) 
IV, l. 

- inndragning som reaksjon mot tilbud om beta
ling for å drikke øl- se ALKOHOL (1991-92) Ill, 
10. 

- inndragning ved brudd på narkotikalovgivnin
gen- se ALKOHOL (1992-93) Ill, 3. 

- inndragning ved serveringsnektelse av mørkhu
dede- se ALKOHOL (1990-91) Ill, 6. 

- kommunale kontrollutvalgs kontrollansvar - se 
ALKOHOL (1991-92) Ill, 12 og 15. 

- kvalitetskrav til innehavere - se ALKOHOL 
(1991-92) Ill, 9. 

Skjenkesteder, godtgjøring av utgifter til kommu
nal kontroll- se ALKOHOL (1991-92) Ill, 6. 

- tiltak mot kriminell aktivitet - se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1992-93) IIJ, 24. 

Skjerstad kommune, Nordland, vederiagsfri over
takelse av Forsvarets eiendommer - se FOR
SVAR (1990-91) Il, 3 

- ordføreren sender skriv om GATT- forhandlin
gene- se KOMMUNER (1990-91) Il, 4. 

Skjervøy kommune sender uttalelse - se under 
Seksjon l, landbrukskomiteen. 

Skjold, Målselv kommune, gjenbevilgning til kjøp 
av barnehageplasser- se FORSVARSMATERI
ELL (1989-90) Il, 3. 

Skjæraasen, Julie, utvalgsleder- se VITENSKAP 
(1992-93) Il, 5. 

Skjærgårdsparker- se NATURVERN (1992-93) li, 
6. 

Skjærtorsdag, forslag om omgjøring til arbeidsdag 
(ikke bifalt) - se STATSBUDSJETTET (1992-93) 
IV, 3. 

Skjønnsloven, overprøving av avgjørelser om godt
gjøring- se RETTSVESEN (1989-90) IV, 5. 

Skjønnsprosessloven, endr. i - se DOMSTOLER 
(1991-92) IV, l. 
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Skjåk kommune sender uttalelse om EØS- og 
GATT- forhandlingene- se KOMMUNER (1990-
91) Il, 35 og 41. 

Skoddebergvann, konsekvensanalyse før u tbyg
ging av ammunisjonslagre - se FORSVARSMA
TERIELL (1990-91) Ill, 2. 

Skodje kommune sender uttalelse om ansvaret for 
feriepenger i forbindelse med HVPU -reformen -
se KOMMUNER (1990-91) Il, 31. 

- sender uttalelse om atomvåpensprengninger- se 
KOMMUNER (1992-93) Il, 9. 

- bygging av loddeoljetanker i Solnørvika - se N A
TURVERN (1989-90) Ill, 24. 

Skogavgiftsmidler ved eiendomsoverdragelser i 
skogbruket- se SKATTER (1992-93) IV, 2. 

Skogbrann, dekning av utgifter over Naturskade
fondet- se NATURSKADER (1992-93) Ill, 4. 

- på Stord, helikopter brukt ved slokking - se 
REDNINGSTJENESTE (1991-92) Ill, 4. 

SKOGBRUK ...... .. ......... ....... ... 572 

Skogbruket, ekstraordinær investeringsstøtte - se 
STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 32 og (1992-93) 
Il, 8. 

- konstitusjonelle antegnelser 1990 til kontroll 
med statstilskudd - se RIKSREVISJONEN 
(1991-92) Il, 4. 

Skogbruksbeskatning, (oppfølging av skatterefor
men)- se SKATTER (1991-92) IV, 8. 

Skogbruksloven, endr. i- se LANDBRUK (1992-93) 
IV, 2. 

Skogbruksmuseum, Norsk- se KULTUR (1989-90) 
I, 2. 

Skogbruksopplæring i bratt terreng, kurs- og kom
petansesenter i Selbu kommune- se VIDERE
GÅENDE SKOLER (1990-91) I, l. 

Skogbrukspolitikk - se LANDBRUK (1992-93) Il, 
3. 

Skogkultur, budsjett- se SKOGBRUK (1989-90) I, 
l; (1990-91) l, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- tilskott til avsetning av tømmer etter orkanen 
1992- se SKOGBRUK (1991-92) Il, 3. 

Skogloven, opphevelse- se LANDBRUK (1991-92) 
IV, 2. 

Skogplanting på dyrket mark ute av drift - se 
SKOGBRUK (1991-92) I, l. 

Skogreising, budsjett- se SKOGBRUK (1989-90) I, 
l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- som tiltak mot klimaendringer etter C02 utslipp 
-se MILJØVERN (1990-91) Ill, 13. 

- tilskott til avsetning av tømmer etter orkanen 
1992- se SKOGBRUK (1991-92) Il, 3. 

Skogsarbeidere, endr. i lov om pensjonstrygd- se 
FAMILIE (1992-93) IV, l. 

Skogsarbeiderpensjonsloven, endr. i - se TRYG
DER (1990-91) IV, 2 og 5. 

Skogsveger, budsjett- se SKOGBRUK (1989-90) I, 
l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- forskrift om planlegging og godkjenning - se 
SKOGBRUK (1991-92) Ill, 5. 

- tilskott til avsetning av tømmer etter orkanen 
1992- se SKOGBRUK (1991-92) Il, 3. 

Skolealder, forslag om stortingsmelding om grad
vis senking av- se STATSBUDSJETTET (1990-
91)1,31 

-- senking av - se GRUNNSKOLE (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l. 

Skolebygg, tilskudd 1993 til privateide - se PRI
VATSKOLER (1992-93) I, l. 

Skolebøker, direkte salg fra forlag - se BIBLIO
TEK OG LITTERATUR (1991-92) Ill, 2. 

Skoledirektører, ankesaker om flere timer til spe
sialundervisning- se GRUNNSKOLE (1990-91) 
Ill, 13 

- budsjett- se UTDANNING (1990-91) I, l; (1991-
92) l, l. 

- endr. budsjett 1991 -se UTDANNING (1991-92) 
Il, l. 

- forsøk med samordnet lokal statsforvaltning- se 
UTDANNING (1989-90) I, l. · 

Skoleevaluering, forslag om utvikling av modeller 
-se GRUNNSKOLE (1991-92) I, l. 

Skolefritidsordning- se GRUNNSKOLE (1992-93) 
Il, 2. 

- endr. budsjett 1991 - se GRUNNSKOLE (1991-
92) Il, l. 

- Kulturdepartementets bidrag til - se GRUNN
SKOLE (1990-91) Ill, 6 

- opprusting av skolebygg - se GRUNNSKOLE 
(1991-92) Ill, 11. 

- saldering 1991 - se STATSBUDSJETTET (1990-
91) I, 31 

- tilskudd - se GRUNNSKOLE (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- tolkning av begrepet- se GRUNNSKOLE (1990-
91) Ill, 7 . 

Skolehelsetjenesten- se HELSEVESEN (1992-93) 
I, l. 

Skolekringkastingsprogram de nordiske land 
imellom- se KRINGKASTING (1989-90) Ill, 4. 

Skolemåltid, innføring av - se GRUNNSKOLE 
(1989-90) Ill, 6. 

Skolepenger fra elever ved privatskoler- se PRI
VATSKOLER (1991-92) Il, 2; (1992-93) IV, l. 

Skolereglement og rundskriv om ordenskarakter -
se UTDANNING (1989-90) Ill, l. 

Sko~eresultater, systeipatisering og offentliggjø
nng- se VIDEREGAENDE SKOLER (1992-93) 
Ill, 4. 

Skoler, manglende renhold i Oslos - se GR UNN
SKOLE (1989-90) HI, 5 . 

Skoleskyss, egenandeler for - se UTDANNING 
(1991-92) Il, 4. 

- endring i lov som nå åpner for egenandeler - se 
UTDANNING (1990-91) Ill, l. 

- hensyn til alder og trafikkfare i regelverket - se 
VEGTRAFIKK (1989-90) Ill, 14 

- refusjon for utgifter til - se FYLKESKOMMU
NENES ØKONOMI (1989-90) Ill, 2. 

- tillatt antall elever i skolebusser - se VEGTRA
FIKK (1992-93) Ill, 2. 

Skolestart for 6-åringer - se GRUNNSKOLE 
(1992-93) Il, 2. 

Skolestyrer, opphevelse av særlovsbestemmelse
se KOMMUNER (1992-93) IV, 2. 

Skoletimer, oppheving av lovfesting- se GRUNN
SKOLE (1990-91) IV, 2 

- utvidelse av antall- se GRUNNSKOLE (1989-90) 
I, l og IV, l; (1990-91) l, l; (1991-92) I, l. 

Skoleverket i Nord-Norge, tiltak for å bedre - se 
UTDANNING (1989-90) Il, 3. 

Skottland, Dounreay, protest mot gjenvinningsan
legg- se ATOMKRAFr (1989-90) Il, l, 2 og 3. 

Skreifisket, mottaksvansker pga. manglende drift
skapital i fiskeindustrien - se FISKEOMSET
NING (1992-93) Ill, 5. 

Skrolsvik, tiltak mot skipsforlis - se SIKKERHET 
TIL SJØS (1992-93) Il, l. 

Skulpturlandskap Nordland- se KUNST (1990-91) 
I, 2. 

- bev. 1993- se KUNST {1992-93) I, 2. 
- sikring av framdrift- se KUNST (1991-92) I, 2. 
Skytebaner, støygrenser for -se FORSVAR {1989-

90) Ill, 21 
- støyproblemene- se FORSVAR (1989-90) I, l. 
Skytefelt på Nord-Fosen, Sametingets behandling 

av sak om- se FORSVAR (1989-90) Ill, 23 
- sikring av miljøverninteressene - se NATUR

VERN (1989-90) Ill, 16. 
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Skytefelt, Avgrunnsdalen, Hurum, bygging av - se 
FORSVARSMATERIELL (1990-91) Il, 3 

- benyttelse av svensk felt for norske styrker- se 
FORSVAR (1992-93) Ill, 7. 

- etablering på Ringerike- se FORSVARSMATE
RIELL (1992-93) Il, 4. 

- for kanoner ved Setermoen - se FORSVAR 
(1991-92) Ill, 9. 

- forslag fra Hans J. Røsjorde m.fl. om regelverk 
for støy- se REGJERINGEN OVERSENDT I. 

- Forsvarets bruk av Hjerkinn- se MIWØVERN 
(1991-92) Ill, 16. 

- Gyvatn i Setesdal, bev. til grunnerverv 1991 -se 
FORSVAR (1990-91) I, l 

- Gyvatn i Setesdal, grunnerverv- se FORSVAR 
(1991-92) I, l og (1991-92) Ill, 7. 

- Nord-Fosen, konsekvensutredninger - se NA
TURVERN (1990-91) Ill, l 

- ny vurdering på Gyvatn, Bykland kommune - se 
FORSVARSMATERIELL (1992-93) Il, 4. 

- på Hjerkinn og et utvidet vern i Dovrefjellområ
det- se NATURVERN (1992-93) Il, 5. 

- støygrenser for - se FORSVAR (1990-91) Ill, 13 
og MILJØVERN (1990-91) 111;8. 

Skytevåpen, uforsiktig omgang med- se STRAF
FELOVGIVNING (1990-91) IV, 3. 

Skyttervesen, Det frivillige, bev. - se FORSVAR 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- Det frivillige, budsjett 1990 -se FORSVAR {1989-
90) l, l. 

Skådalen, Kjell, krav om riksrettstiltale - se RE
GJERINGEN (1992-93) IV, l. 

Skånland, Hermod, sentralbanksjef, uttalelse om 
inflasjonsfare og sysselsettingsnivå - se FI
NANSER (1990-91) Ill, l. 

Skånland kommune sender uttalelse om Nord
Norgebanens forlengelse - se KOMMUNER 
(1990-91) li, 50. 

- utbygging av ammunisjonslagre ved Skodde
bergvann - se FORSVARSMATERIELL (1990-
91) Ill, 2. 

Skåre, Jan, utvalgsleder- se SOSIALVESEN (1991-
92) IV, l. 

Slakteri, i Troms, fjørfe- - se VETERINÆRVESEN 
(1989-90) !Il, 2 

- i Vadsø, bygging av nytt- se LANDBRUK (1989-
90) Ill, 4. 

Slakterier, bedring i produktivitetsutviklingen- se 
LANDBRUK (1989-90) Ill, 16. 

- nedleggelser etter nybygg for Hed-Opp - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1991-92) Ill, l. 

- strengere EØS-regelverk- se VETERINÆRVE
SEN {1992-93) IV, l. 

Slakterisamvirket, Hed-Opp, støtte fra Omset
ningsrådet - se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1990-91) III, 3. 

Slamavskilling, hyppigheten av tømming - se 
FORURENSNING (1992-93) Ill, 10. 

Slappkister, tolltjenestemenns kjøp av avgiftsfri 
alkohol- se TOLL (1990-91) Ill, 4 og 5. 

Sleipner Vest, oppdatert plan for utbygging og 
drift- se OLJEUTVINNING (1992-93) Il, 2. 

- utbygging og ilandføring - se OLJEUTVIN
NING (1992-93) Il, l. 

Sleipner Øst, revisjon av plan for utbygging og 
drift og endring av ilandføringssted - se OL
JEUTVINNING (1989-90) I, 2. 

- tap av plattformunderstell - se OWEUTVIN
NING (1991-92) I, 2 og (1991-92) Il, 3. 

Slemmestadvegen, Akershus, gang- og sykkelveg 
langs- se VEGVESEN (1992-93) Il, 6. 

Slottet, budsjett- se KONGEN (1989-90) I, l; (1990-
91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Slottsplassen, planarbeid for ny utforming - se 
KONGEN (1989-90) I, l. 

Slovenia, kompensasjon for sanksjonstiltak fra EF 
-se UTENRIKSSAKER (1991-92) Ill, 6. 

SMB - se Små og mellomstore bedrifter. 
Smertebehandling, oppbygging av tilbud - se 

HELSEVESEN (1990-91) Ill, 9; (1992-93) Ill, 26. 
Smittevernloven (ikke behandlet) - se FOLKE

HELSE (1992-93) IV, 2. 
SMS og AMS, reduksjon av bindingstiden - se 

STATSBUDSJETTET (1990-91) l, 5 
- sparing med skattefradrag, endr. i reglene for 

1991- se SKATTEFRADRAG (1991-92) IV, l. 
- sparing med skattefradrag, forslag om endring i 

bindingstiden- se SKATTEFRADRAG (1990-91) 
Il, 3. 

Smøla kommune sender brev om HVPU-reformen 
-se KOMMUNENES ØKONOMI (1989-90) Il, 3. 

Smørbukk Sør, Statoils tiltredelse av drivverdig
hetserklæring- se OLJEUTVINNING (1991-92) 
I, 2. 

Smøreolje, gjenvinning av -se OLJEOMSETNING 
(1989-90) Ill, 13. 

Smøreoljeavgift- se SÆRAVGIFTER (1989-90) l, 
4; (1990-91) I, 4; (1991-92) l, 3; (1992-93) I, 3. 

- finansiering av innsamling av spillolje - se FOR
URENSNING (1990-91) Ill, 22. 

Snu\ og mellomstore bedrifter, administrasjon for 
koordinering av tiltak - se INDUSTRI (1990-91) 
Ill, 15 

- budsjett- se INDUSTRI (1989-90) I, 2; (1990-91) 
I, 2. 

- egenkapitaltilgang- se INDUSTRI (1990-91) Ill, 
30 

- forbedring av rammebetingelser - se STATS
BUDSJETTET (1991-92) l, 39. 

- formuesverdsetting av børsnoterte aksjer og an
deler i aksjefond- se SKATTER (1991-92) IV, lO. 

- fremtidig strategi- se INDUSTRI (1990-91) li, 7 
- kapitaltilførsel fra SNO -se INDUSTRIUTBYG-

GING (1992-93) Ill, 2. 
- nye internkontrollforskrifter - se ARBEIDS

MIWØ (1991-92) Ill, 3. 
- rammevilkår på linje med store - se INDUSTRI 

(1989-90) Ill, 12. 
- stimulans til samarbeid - se INDUSTRI (1990-

91) Ill, 14. 
- tiltak for, endr. i skattereglene- se STATSBUD

SJETTET (1991-92) I, 36 og (1991-92) IV, 2. 
- tiltak mot utenlandsk eierskap- se INDUSTRI 

(1991-92) Il, 4. 
Småbamfamiliene, bedring av økonomiske situa

sjon- se FAMILIE (1989-90) Ill, 2. 
Småbarnsforeldre, tidskonto for - se FAMILIE 

(1992-93) IV, 5 og LIKESTILLING (1992-93) II, l. 
Småbamstillegg til barnetrygden - se BARNE

TRYGD (1992-93) I, l. 
Småbedriftsfondet, avslag på lånesøknader - se 

INDUSTRI (1991-92) Ill, 11. 
- avvikling (trukket)- se INDUSTRI (1990-91) Il, 2 
- budsjett- se INDUSTRI (1990-91) I, 2; (1991-92) 

I, 2. 
- forlengelse av garantiansvar - se INDUSTRI 

(1992-93) I, 2. 
- forslag om avvikling- se STATSBANKER (1990-

91) I, l. 
- garantiramme til driftstilskudd- se INDUSTRI 

(1989-90) I, 2. 
- omorganisering av virkemiddelapparatet - se 

INDUSTRI (1991-92) IV, l. 
Småindustri, etableringsprogram for - se INDU

STRIUTBYGGING (1989-90) III, 6. 
Småskipsflåten, tiltak for- se SJØFART (1990-91) 

Ill, 3. 
SND - se Statens nærings- og distriktsutviklings

fond. 
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Snillfjord, rassikring av Rv 714- se VEGVESEN 
(1990-91) Ill; l. 

Snøhvit-feltet, bruk av gass fra- se OLJEOMSET
NING (1989-90) Ill, l. 

- unntak for miljøavgift ved eventuell utbygging
se OLJEUTVINNING (1991-92) Ill, 2. 

- utbygging av - se OLJEUTVINNING (1989-90) 
Il, 4. 

Snøscooteravgift- se SÆRAVGIFTER (1989-90) I, 
4; (1990-91) I, 4; (1991-92) I, 3; (1992-93) I, 3. 

Snøscooterbruk, representasjon av brukere i ut
valg- se NATURVERN (1992-93) Ill, 2. 

Snøscootere, kommunale forskrifter for bruk - se 
NATURVERN (1990-91) Ill, 7; (1991-92) Ill, 8. 

- lokale forskrifter til motorferdselloven - se N A
TURVERN (1989-90) Ill, 9 og 22. 

- som driftsmiddel i reindriftsnæringen, merver
diavgift- se MERVERDIAVGIFT (1990-91) Ill, 2. 

Snåsa, Direktoratet for statens skogers kjøp av sko
geiendom- se SKOGBRUK (1992-93) Ill, l. 

S02-utslipp fra Statoil Mongstad - se MILJØ
VERN (1990-91) Ill, 14. 

- reforhandling av avtaler om -se FORURENS
NING (1989-90) Il, 2. 

Sogn Jord- og Hagebruksskole, Luster kommune 
sender brev om opplæring i økologisk landbruk 
-se LANDBRUK (1989-90) Il, 3. 

- Aurland, sikring av drift - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1992-93) I, l. 

- framtidig drift- se LANDBRUK (1990-91) Ill, 19. 
Sogn og Fjordane, bedring av regularitet ved fly

plasser- se LUFTFART (1990-91) Ill, 16 
- forsøksordning med tilsetting i videregående 

skoler - se VIDEREGÅENDE SKOLER (1990-
91) Ill, 2 

- konsesjon for mineralutvinning for Norwegian 
Tale Minerals A/S - se INDUSTRI (1990-91) Ill, 
16 

- kvotetildelinga til kystfiskeflåten- se FISKERI
ER (1989-90) Ill, 25 

- mulighet for å få utført dialyse lokalt- se HEL
SEVESEN (1990-91) Ill, 14. 

- risikoerklæring fra ortopediske pasienter før 
operasjon ved sentralsykehuset- se SYKEHUS 
(1989-90) Ill, 12 

- tiltak mot kvikksølv i Fuglesetfjorden- se FOR
URENSNING (1989-90) Ill, 42 

- utbygging av vindkraftanlegg - se ELEKTRISI
TET (1989-90) Ill, 14. 

Sognefjorden, evalueringsrapport om ojevernaks
jonen etter ulykken i - se FORURENSNING 
(1989-90) Ill, 12 

- forebygging av oljeulykker - se FORURENS
NING (1989-90) Ill, 3 

- opprenskningsarbeidet etter «Mercantil Mari
ca"s forlis- se FORURENSNING (1989-90) Ill, 
18 
utgifter for Naturvernforbundet Hordaland ved 
oljeopprenskningsarbeidet - se NATURVERN 
(1989-90) Ill, 11. 

Sola flyplass, støyplage- se LUFTFART (1989-90) 
Ill, 13. 

Sola hovedflystasjon, omorganisering av luftvern
bataljonen- se FORSVAR (1991-92) Il, 8. 

Sola kommune, refusjon av midler fra Vegkontoret 
i Rogaland -se VEGVESEN (1991-92) III, 15. 

Sola Sveiseindustri A/S, skattetrekk og arbeidsgi
veravgift for innleid arbeidskraft - se SKATTER 
(1990-91) Ill, 7. 

Solberg, Trine, rettssikkerheten ved dopingmis
tanke- se IDRETI (1989-90) Ill, 4. 

Soldatgodtgjøringsutvalget, innstilling fra- se MI
LITÆRT PERSONELL (1990-91) Il, 3. 

Soldatutdanning, omorganisering - se FORSVAR 
(1991-92) Il, 8. 

Solenergi, melding om nye fornybare energikilder 
-se ENERGI (1992-93) li, 10. 

Solidaritetsaltemativet, hovedtrekk ved - se 
STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 35. 

Soliditetsfond, forslag om overføring av skattefri 
oppløsning av avsetning og reserver - se BE
DRIFrSBESKATNING (1991-92) Il, 3. 

Solli, Arnold Sigbjørn, avslag på pensjon fra stats
kassen - se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1992-93) Il, 4. 

Solnørvika i Skodje kommune, bygging av lodde
\>ljetanker- se NATURVERN (1989-90) Ill, 24. 

Solør, Peder Inndahl, pensjon fra statskassen- se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1991-92) Il, 
6. 

Somalia, ev. norsk FN-engasjement- se FN-STYR
KER (1992-93) I, l. 

- humanitært hjelpearbeid 1992- se UTENRIKS
SAKER (1992-93) Il, l. 

- norsk medvirkning til gjenoppbygging - se 
UTENRIKSSAKER (1990-91) Ill, 14. 

- skattefri ulempegodtgjøring for FN-personell -
se SKATTER (1992-93) IV, 8. 

- utvidelse av totalrammen for deltakelse - se FN
STYRKER (1992-93) Il, 2. 

Sonata, oljelekkasje etter skipshavari på Mørekys
ten- se FORURENSNING (1991-92) III, 5. 

- skjerpet kontroll med gamle og dårlig vedlike
holdte skip- se SIKKERHET TIL SJØS (1991-
92) Ill, 3. 

Sonerud, Per, minnetale over tidl. stortingsrepr., S. 
tid. 3334 (22.4.93). 

Songdalen kommune, søknad om opprettholdelse 
av vaktsentral for akuttmedisinske tjenester - se 
HELSEVESEN (1992-93) Ill, 22. 

Soningsaltemativer -se FENGSLER (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

Soningsfanger, forslag om arbeidsleir for - se 
FENGSLER (1990-91) l, l. 

Soningsforhold, lovbrytere som kan kjøpe seg bed
re- se FENGSLER (1989-90) Ill, 13. 

Soningskøene, soning for tyngre klientell ved Il
seng arbeidskoloni - se FENGSLER (1991-92) 
Ill, 2. 

- tiltak for reduksjon- se FENGSLER (1989-90ll, 
l og Il, 4; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- to fanger i hver celle- se FENGSLER (1990-91) I, 
l. 

Sophies Minde, overføring til nytt rikshospital- se 
SYKEHUS (1990-91) Il, 2. 

Sorenskriverembeter, sammenslåing mellom Ne
denes og Holt- se RETTSVESEN (1991-92) Ill, 
7. 

Sortland kommune sender uttalelse om Nord-Nor
gebanen- se KOMMUNER (1990-91) Il, 43. 

Sosialdepartementet, budsjett - se DEPARTE
MENTER (1989-90) I, 9; (1990-91) I, 7; (1991-92) I, 
10; (1992-93) I, 11. ' 

- helseavdelingen, organisasjonsgjennomgang og 
ny struktur- se DEPARTEMENTER (1990-91) 
Ill, 3 

- konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTE
MENTER (1992-93) Il, 6; (1989-90) ll, 7; (1990-91) 
Il, 5; (1991-92) Il, 2. 

- omorganisering- se DEPARTEMENTER (1992-
93) I, 10. 

- Stortingsbehandling av omorganisering- se DE
PARTEMENTER (1991-92) Ill, l. 

Sosialhjelpsmidler, forsøksprosjekt i Bergen om 
bruk av- se SOSIALVESEN (1989-90) Ill, l. 

Sosialhjelp, barnetrygd med i begningsgrunnlaget 
-se SOSIALVESEN (1990-91) Ill, 8 

- bruk av barnevernloven ved søknad om - se SO-
SIAL VESEN (1992-93) Ill, 3. 
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- forslag om arbeidsledighetstrygd i stedet for - se 
SOSIALVESEN (1991-92) Il, 2. 

- i form av naturalytelser - se SOSIALVESEN 
(1991-92) Ill, 4. 

- ny sosiallov- se SOSIALVESEN (1991-92) IV, l. 
- urettmessig tilegnelse i innvandrermiljøer - se 

SOSIALVESEN (1992-93) Ill, 4. 
- uriktig utbetaling til asylsøkere - se SOSIAL VE

SEN (1991-92) Ill, 9. 
- uriktig utbetaling til flyktninger - se INNVAN

DRERE (1991-92) Ill, 11 og 13. 
- veiledende retningslinjer om stønadsnivået - se 

SOSIALVESEN (1992-93) Ill, 2. 
- vilkår om arbeidsytelse - se SOSIALVESEN 

(1991-92) IV, 2. 
- økningen i -se SOSIALVESEN (1989-90) I, l. 
Sosialhøgskolen i Stavanger, nye lokaler - se 

HØGSKOLER (1989-90) Ill, 2. 
Sosialhøgskoler, budsjett- se HØGSKOLER (1989-

90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) l, 1. 
Sosialklienter, innhenting av opplysninger om 

økonomi- se SOSIALVESEN (1991-92) Il, l. 
Sosialkontorer, bev. i forbindelse med eldreom

sorg- se SOSIALVESEN (1989-90) Il, 5 
- forskuttering av dagpenger- se SOSIALVESEN 

(1991-92) Ill, l. 
- i Oslo med ubehandlede saker- se SOSIALVE

SEN (1989-90) Ill, 6. 
- i Oslo, åpningstid og tilgjengelighet - se SOSI

ALVESEN (1990-91) Ill, 7. 
- overføring av midler- se SOSIALVESEN (1991-

92} Il, 4. 
- samarbeidsforsøk med arbeidskontorer- se SO

SIALVESEN (1989-90) Il, 6. 
- samordning av tjenester med arbeidsformidling 

og trygdekontor - se STATSBUDSJETTET 
(1990-91) Il, 14. 

- ventetid i Oslo og Akershus- se SOSIALVESEN 
(1989-90) Ill, 2. 

Sosialloven- se SOSIALVESEN (1991-92) IV, l. 
- trukket tilbake - se SOSIALVESEN (1989-90) IV, 

l. 
Sosialomsorgsloven, endr. i - se SOSIALVESEN 

(1990-91) IV, l, 2 og 3; (1989-90) IV, 3; TRYGDER 
(1990-91) IV, 2. 

- endr. i, trukket tilbake - se SOSIALVESEN 
(1989-90) IV, 2. 

- forebyggende hjelpetiltak - se SOSIALVESEN 
(1990-91) Ill, 5 

- forslag om endr. - se SOSIALVESEN (1991-92) 
IV, 2. 

- forslag om å overføre ansvaret for utbetalinger 
fra kommunene til staten- se SOSIALVESEN 
(1990-91) Il, 4. 

Sosialtjenesteloven, endr. i - se LOKALFOR
VALTNING (1992-93) IV, l. 

- forslag om endr. i- se TROSSAMFUNN {1992-
93) IV, 1. 

Sosialtrygder 1984-88 - se TRYGDER (1989-90) Il, 
4. 

SOSIALVESEN .............. .. ........ 575 

Sosionomutdanning, desentralisering av - se HØG
SKOLER (1990-91) I, l. 

- utdanningskapasiteten - se HØGSKOLER 
(1989-90) I, l 

- ved Bergen Vernepleierhøgskole- se HØGSKO
LER (1989-90) Ill, 6. 

Sovjetiske offiserer ved skip i NIS-registeret- se 
FORSVAR (1990-91) Ill, 10. 

Sovjetunionen, atomprøvesprengning på Novaja 
Semlja - se UTENRIKSSAKER (1990-91) Ill, 5 
og 16 

- avtale om varslingsordninger - se FORSVAR 
(1989-90) I, l 

- betalingsproblemer ved eksport til- se UTEN
RIKSHANDEL (1990-91) Il, 5 

- det tidligere, omstilling av våpenindustrien- se 
ATOMVAPEN (1992-93) Il, 5. 

- eksportgaranti for skipsbyggingskontrakter- se 
UTENRIKSHANDEL (1991-92) HI, l. 

- eksportgarantiordninger for - se UTENRIKS
HANDEL (1990-91) I, 2; (1990-91) Ill, l, 4, 6 og 10 

- finsk-norsk teknologi til miljøtiltak på Kola- se 
MILJØVERN (1990-91) Ill, 29 

- fiskeriavtaler med Norge- se FISKERIER (1991-
92) Ill, 20. 

- flytting av atomsprengningsområde til Novaja 
Semlja- se ATOMVÅPEN (1989-90) Ill, 2 

- garantiordning for eksportkreditter- se STATS
BUDSJETTET (1991-92) I, 36. 

- garantiramme for eksport av treforedlingspro
dukter- se UTENRIKSHANDEL (1990-91) li, 14 

- humanitær hjelp til - se UTENRIKSSAKER 
(1990-91) Il, 6 

- industriutslipp over Finnmark - se MIWØ
VERN (1989-90) Ill, 6 og FORURENSNING 
(1989-90) Il, 3 

- initiativ til å få reduksjon i svoveldioksidutslipp 
fra -se FORURENSNING (1989-90) Ill, 30 

- lagring av atomavfall på Kola- se UTENRIKS
SAKER (1991-92) III, l. 

- miljøvernsamarbeid- se MIWØVERN (1990-91) 
li, 12 

- mottak av jødiske flyktninger fra- se INNVAN
DRERE (1990-91) Ill, 4 

- Norges bidrag til reformprosessen - se UTEN
RIKSSAKER (1991-92) Ill, 13. 

- norsk hjelp til stråleskadde barn - se UTEN
RIKSSAKER {1990-91) Ill, 30 

- og Norge, avtale av 1959 om Baltikum - se 
UTENRIKSSAKER (1990-91) III, 26 

- oppholdstillatelse for to jødiske familier - se 
INNVANDRERE (1990-91) Ill, 6 

- prøvesprengninger !Ded atomvåpen på Novaja 
Zemlja- se ATOMVAPEN (1989-90) Ill, 5 

- rensing av nikkelverk på Kola - se MILJØVERN 
(1991-92) Ill, 2. 

- ressursbehov ved grensekontrollstasjonen Stor
skog- se GRENSESPØRSMÅL (1991-92) I, l. 

- sikkerhetssituasjonen ved atomkraftverk - se 
ATOMKRAFT (1991-92) Ill, 2. 

- sjømilitær nedrustning i nordområdene - se 
NEDRUSTNING (1990-91) Ill, 2. 

- særskilt garantiordning for eksportkreditt - se 
UTENRIKSHANDEL (1991-92) Il, 4. 

- tiltak for norsk næringslivssamarbeid med - se 
UTENRIKSHANDEL (1989-90) Ill, 2 

- utfordringer for- se UTENRIKSSAKER (1989-
90) Il, 4 

- utviklingen i- se UTENRIKSSAKER (1989-90) 
Il, 2. 

Spania, Norges deltakelse på verdensutstillingen i 
Sevilla i 1992- se INTERNASJONALT SAMAR
BEID (1990-91) li, 2. 

Sparbu, boplikt for gården Veie- se LANDBRUK 
(1991-92) Ill, 12. 

Sparebankansatte, erverv av grunnfondsbevis til 
underkurs- se SKATTER (1990-91) IV, 4. 

Sparebanken ABC, adgang til filialetablering og 
ev. fusjoner- se BANKER (1989-90) li, 6. 

Sparebanken Nord, kompensasjon til tidligere sjef 
-se BANKER (1989-90) Ill, 2. 

Sparebanken Nord-Norge, Kredittilsynets be
handling 1989 ·se BANKER (1989-90) li, 2. 

Sparebankenes sikringsfond, bev. til - se BAN
KER (1991-92) Il, 2. 
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Sparebanker, adgang for tidligere selvstendige 
sparebanker til igjen å bli selvstendige- se BAN
KER (1991-92) Il, 3. 

- og bankkrisen, redegjørelse og debatt- se BAN
KER (1991-92) Il, l. 

- omgjøring til aksjeselskaper og åpning for fu
sjon med forretningsbanker - se BANKER 
(1989-90) Ill, 5. 

Sparebankloven, endr. i- se BANKER (1990-91) IV, 
l; (1989-90) IV, l. 

- endr. som følge av EØS-avtalen- se BANKER 
(1992-93) IV, l. 

- opphevelse av paragraf- se BANKER (1991-92) 
IV, l. 

Sparing med skattefradrag - se SMS. 
- endr. i reglene for 1991- se SKATTEFRADRAG 

(1991-92) IV, l. 
Spedbamsdødelighet, forskning på årsaker - se 

HELSEVESEN (1990-91) Ill, 15. 
handlingsprogram for redusert- se SVANGER
SKAP (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 
tildelingskriterier ved bevilgninger til fødeavde
linger- se SVANGERSKAP (1992-93) Ill, 2. 
tiltak mot- se STATSBUDSJETTET (1990-91) Il 
14. l 

Spesialavfall, anlegg i Rana for behandling av- se 
FORURENSNING (1990-91) Ill, 8 

- auka kapasitet for mottak av - se FORURENS
NING (1989-90) Ill, 38 
budsjett - se FORURENSNING (1989-90) I, 2; 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 
dannelse av selskap for behandling - se FOR
URENSNING (1991-92) Il, 2. 

- deponi i Skiensområdet - se FORURENSNING 
(1989-90) Ill, 29 

- etablering av sentralanlegg i Rana - se FOR
URENSNING (1989-90) Ill, 8 

- fjerning fra nedlagte bedrifter - se FORURENS
NING (1989-90) III, 24 

- fortgang i arbeidet med behandlingsopplegg - se 
FORURENSNING (1989-90) Ill, 21 og 25 

- fra Tyskland, deponering ved Langøya- se FOR
URENSNING (1991-92) Ill, 25. 

- innsamling etter rensing av tankanlegg - se 
FORURENSNING (1992-93) HI, 11. 
konsekvenser ved privat eierflertall for anlegget 
i Mo i Rana- se FORURENSNING (1989-90) Ill 
43 l 

- lagring og destruering av PCB-avfall - se FOR
URENSNING (1989-90) Ill, 41 

- levering til mottak- se FORURENSNING (1989-
90) Ill, 39. 

- miljøforskrifter for eksport av - se FORURENS
NING (1990-91) Ill, 5 

- problemene med håndtering av - se FOR
URENSNING (1990-91) Il, 2 

- på avfallsfyllinger i Akershus - se FORURENS
NING (1990-91) Ill, 13 

- salg av Langøya avfallsdeponi - se FORURENS
NING (1992-93) Ill, 7. 

- samordning av tre selskap - se FORURENS
NING (1992-93) Ill, 2. 

- stadval for lagerplass og forbrenningsanlegg - se 
FORURENSNING (1990-91) Ill, 19. 

- trykkimpregnert treverk - se FORURENSNING 
(1991-92) Ill, 2. 

- ødelegging ved atomsprengning på Novaja 
S~mlja- se FORURENSNING (1991-92) HI, 6. 

Spes1alavfallssystem, framdriften for et - se FOR
URENSNING (1989-90) li, 2. 

Spesialfengsel for straffe- og sikringsdømte med 
store atferdsavvik- se FENGSLER (1992-93) Il 
l. ' 

Spesialinstitusjon for innsatte med personlighets
avvik- se KRIMINALOMSORG (1991-92) I, 1. 

Spesialisthjelp, begrensning i trygderefusjon- se 
HELSEVESEN (1992-93) I, l. 

Spesialistutdanning til barne- og ungdomspsykia
tri, stipendordning - se HELSEPERSONELL 
(1992-93) I, l. 

Spesialpedagogikk, framtidig organisering - se 
SPESIALSKOLER (1990-91) Il, 2 

- Sandane, Sogn og Fjordane, 6 nye stillingshjem
ler- se HØGSKOLER (1991-92) I, l. 

- Sandane, Sogn og Fjordane, permanent finansi
ering av utdanning- se HØGSKOLER (1990-91) 
I, l. 

SPESIALSKOLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 
Spesialundervisning, budsjett - se SPESIALSKO

LER (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 
- en<lr. budsjett 1993 - se SPESIALSKOLER 

(1992-93) Il, 2. 
- kompetansesentra for, endr. budsjett 1992 -se 

SPESIALSKOLER (1992-93) Il, l. 
- oppfølging av St.meld. 61 (1984- 85), budsjett 

1990- se SPESIALSKOLER (1989-90) I, l 
oversendelse av ankesaker til Skoledirektøren -
se GRUNNSKOLE (1990-91) Ill, 13 

- ProsjektS- omorganisering- se SPESIALSKO
LER (1990-91) I, l. 

- retten til- se GRUNNSKOLE (1990-91) Ill, 4. 
stortingsmelding om - se SPESIALSKOLER 
(1989-90) Ill, l. 

- tiltak for å styrke- se GRUNNSKOLE (1990-91) 
Ill, 2. 

SPES (Stimulation Plan for Economic Science) 
samarbeidsavtale mellom EF og Norge- se vr: 
TENSKAP (1991-92) Il, 4. 

Spillefilmer- se Langfilmer. 
Spillolje, gjenvinning av- se OLJEOMSETNING 

(1989-90) Ill, 13. 
- mottak og gjenvinning av - se FORURENS

NING (19S0-91) Ill, 22. 
Spilloljebehandling, forslag om å forbedre norsk -

se FORURENSNING (1992-93) Il, 3. 
Sponsing av idretten, forvaltningsbedrifters - se ID

RETT (1991-92) Ill, 3. 
- av kringkastingsprogram- se KRINGKASTING 

(1991-92) Il, 2. 
av kulturtiltak fra næringslivet - se KULTUR 
(1990-91) Ill, 2. 

Sponsorinntekter fra næringslivet til politiet i 
Stavanger- se POLITI OG PÅTALEMYNDIG
HET (1989-90) Ill, 25. 

Sporveier, ny jernbanelov- se JERNBANER (1992-
93) IV, l. 

SPOR, FoU-program for økt oljeutvinning og reser
voarteknikk - se VITENSKAP (1990-91) I, l. 

Sprøytemidler brukt til vegetasjonsrydding langs 
vegene- se MILJØVERN (1989-90) IIJ, 19. 

Sprøyter, opplæring av narkomane i bruk av- se 
NARKOTIKA (1991-92) Ill, l. 

SPRÅK 582 
SPUNG, statlig program for utnyttelse av natur

gass- se VITENSKAP (1990-91) I, l; (1991-92) I 
l; (1992-93) I, l. ' 

Spørretimen - se STORTINGETS FORRET
NINGSORDEN, Spørsmål. 

- spørsmål stilt til statsministeren - se REGJE
RINGEN (1990-91) Il, 13. 

Sri Lanka, kritikk av bistandsprosjekt - se UTVIK
LINGSHJELP (1992-93) Ill, 8. 

St. ~lisabeth sykehus i Trondheim, hjerteopera
SJOner på svenske pasienter - se SYKEHUS 
(1990-91) Ill, 26. 
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- utnyttelse av kapasiteten for hjerteoperasjoner 
ved- se SYKEHUS (1989-90) Ill, 15. 

St. Hanshjemmet, Oslo, styrking av eldreomsor
gen- se HELSEVESEN (1989-90) Il, 6. 

St. Olavs orden, tidligere tildelt Romanias diktator 
Ceausescu- se KONGEN (1989-90) Ill, l. 

St. Petersburg, nødhjelp via Nordland fylkeskom
munes kontaktnett - se UTENRIKSSAKER 
(1991-92) III, 17. 

St. Svithun ungdomsskole, Stavanger, kulturkolli
sjoner- se GRUNNSKOLE (1991-92) III, 13. 

St. Torfinns klinikk i Hamar, overtakelse til feng
selsformål- se FENGSLER (1989-90) Ill, 7. 

Stabburet A/S, kontrollregler for kjøttimport - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1989-90) Ill, 9. 

- nedleggelse av pizzafabrikk på Stranda- se IN
DUSTRI (1992-93) Ill, 5. 

Stad Skipstunnelprosjektet, Austrheim kommu
ne sender oppfordring om bev. til- se VEGVE
SEN (1990-91) Il, 4 

- Ulstein formannskap sender henstilling om 
prioritering av- se VEGVESEN (1990-91) Il, 6. 

Stadlandet, skipstunnel gjennom- se KYSTFART 
(1991-92) Ill, 2. 

Stadnamn, lov om- se SPRÅK (1989-90) IV, l. 
Stall Trevet, Oslo, inndragning av skjenkebevilling 

pga. narkotikaomsetning - se NARKOTIKA 
(1992-93) Ill, 6. 

Stammefolk, ratifikasjon av konvensjon - se SA
MER (1989-90) Il, 3. 

Stamruter, budsjett 1990 - se SAMFERDSEL 
(1989-90) I, l og 2; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l og 2; 
(1992-93) I, l og 2. 

- endr. budsjett 1989 pga. økt dollarkurs- se SAM
FERDSEL (1989-90) Il, l. 

- øktebev.l991-seSAMFERDSEL(l991-92)II, l. 
- økte hev. 1991 til Hurtigruteselskapene - se 

KYSTFART (1991-92) Il, l. 
Stamveg Bergen~Oslo - se VEGVESEN (1991-92) 

Il, 7. 
- (trukket tilbake)- se VEGVESEN (1990-91) Il, 3. 
- flyttekostnader for Forsvaret - se VEGVESEN 

(1992-93) Ill, 11. 
- valg av tras~- se VEGVESEN (1990-91) Ill, 20. 
Standard, reklamasjonsfristen i ny norsk -se BYG

NINGSVESEN (1990-91) Ill, 9. 
Standardiseringsarbeid, budsjett 1990- se INDU

STRI (1989-90) l, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; 
(1992-93) I, 2. 

- deltakelse i europeisk- se DEPARTEMENTER 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- endr. budsjett 1990- se INDUSTRI (1989-90) Il, 7 
- forbrukerrepresentasjon i internasjonale komi-

teer- se ØKONOMISK SAMARBEID (1989-90) 
Ill, l. 

Standardiseringsutvalget, innstilling og tilpas
ning til EF - se INDUSTRI (1989-90) Ill, 7. 

Stange kommune, nye arbeidsplasser etter nedleg
ging av Åkershagan sentralhjem- se SYSSEL
SETTING (1990-91) Ill, 13 og 18 

- Ungdom i Oppdrags barneskole- se PRIVAT
SKOLER (1990-91) Ill, l. 

START~avtalen- se NEDRUSTNING (1991-92) I, l. 
START~forhandlingene - se NEDRUSTNING 

(1989-90) Il, 3. 
Statens adopsjonskontor, budsjett- se FAMILIE 

(1989-90) I, 3; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

Statens anskaffelsesvirksomhet, bruk av uten
landske varer og tjenester- se PRISER (1992-93) 
Ill, 2. 

- i staten, konstitusjonelle antegnelser 1990 - se 
RIKSREVISJONEN (1991-92) Il, 4. 

Statens arbeidsmiljøinstitutt, budsjett - se AR
BEIDSMILJØ (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-
92) I, l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1991- se ARBEIDSMILJØ (1991-
92) Il, 2. 

Statens atomtilsyn, budsjett 1990 - se ATOM
KRAFT (1989-90) I, l; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, l. 

- sammenslåing med Statens institutt for stråle
hygiene- se FOLKEHELSE (1992-93) I, l. 

Statens Bankinvesteringsfond, hev. til- se BAN-
KER (1991-92) Il, 2. 

- endr. i lov- se BANKER (1992-93) IV, 2. 
- lov om- se BANKER (1991-92) IV, 2. 
- redegjørelse og debatt om bankkrisen - se BAN-

KER (1991-92) Il, l. 
Statens Banksikringsfond, bevilgning til - se 

BANKER (1990-91) Il, 3; (1991-92) Il, 2. 
- endr. i lov - se BANKER (1991-92) IV, 2 og 3; 

(1992-93) IV, 2. 
- ettergivelse av renter på støttelån til Forret

ningsbankenes sikringsfond - se STATSB UD
SJE'ITET (1991-92) I, 36. 

- lov om- se BANKER (1990-91) IV, l. 
- redegjørelse og debatt om bankkrisen- se BAN-

KER (1991-92) Il, l. 
- reduksjon av DnBs overskuddsavdelinger i 

Finnmark- se BANKER (1991-92) III, 2. 
- tilskudd til- se BANKER (1992-93) Il, l. 
Statens Bergskole, integrering i Trondheim inge

niørhøgskole - se VIDEREGÅENDE SKOLER 
(1990-91) I, l. 

- omlegging - se VIDEREGÅENDE SKOLER 
(1989-90) I, l. 

Statens biltilsyn, bedring av publikumsservice -se 
VEGVESEN (1989-90) I, l. 

Statens bygge- og eiendomsdirektorat, budsjett -
se STATSEIENDOMMER {1989-90) I, l; (1990-
91) I, l; (1991-92) I, l. 

- endr. i bevilgningsreglementet- se STATSEIEN
DOMMER (1990-91) Il, 4 

- konstitusjonelle antegnelser 1988- se RIKSRE
VISJONEN (1989-90) Il, 6. 

- modemisering av den statlige eiendomsforvalt
ning- se STATSEIENDOMMER {1990-91) Il, 3 

- organisering og husleiebetaling for statsetater
se STATSEIENDOMMER (1991-92) Il, 3. 

- tilleggsbev. 1991 -se SYSSELSETTING (1990-
9l)II,ll. 

Statens bygningstekniske etat, budsjett - se 
STATSEIENDOMMER (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 
3; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

Statens Datasentral A/S, aksjer i - se STATSAD
MINISTRASJON (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) l, l. 

- konstitusjonell kontroll 1988- se STATSADMI
NISTRASJON {1989-90) Il, 3; (1990-91) Il, l. 

- sammenslåing av Statsdata med- se STATSAD
MINISTRASJON (1992-93) Il, l. 

- utvidelse av aksjekapitalen, privatiseringsfor
slag- se STATSBUDSJETTET {1989-90) Il, 11. 

Statens direkte økonomiske engasjement i petro~ 
leumsvirksomheten (SDØE), konstitusjonelle 
antegnelser 1988 om bruk av kontantprinsippet 
-se RIKSREVISJONEN (1989-90) Il, 6. 

Statens dykkerskole, flytting til Skålevik i Bergen 
kommune - se VIDEREGÅENDE SKOLER 
(1989-90) Il, 3. 

- lokalisering - se VIDEREGÅENDE SKOLER 
(1989-90) I, l. 

Statens ernæringsråd, budsjett - se FOLKEHEL
SE (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

- faglig ytringsfrihet for - se FOLKEHELSE 
(1991-92) Ill, 2. 

Statens erstatningsansvar, budsjett - se RETTS
VESEN (1989-90) l, l; (1990-91) l, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1992- se RETTSVESEN (1992-93) 
Il, l. 
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Statens fagskole for fiskeindustri, ombygging og 
overføring til Finnmark fylkeskommune - se VI
DEREGAENDE SKOLER (1992-93) Il, 4. 

Statens fagtjeneste for landbruket, budsjett - se 
LANDBRUK (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-
92) I, l; (1992-93) I, l. 

Statens Filmkontroll, styrking til bekjempelse av 
videovold- se KULTUR (1989-90) Il, l. 

Statens Filmsentral, budsjett 1990 - se MASSE
MEDIA (1989-90) l, 2 

- budsjett 1991 og reorganisering av tjenestene -
se MASSEMEDIA (1990-91) l, 2 

- kritikk av kampanjevirksomhet - se MASSEME-
DIA (1991-92) I, l. 

- nedlegging av- se KUNST (1989-90) Ill, 4 
- nye oppdrag for- se KUNST (1990-91) Ill, 7. 
- protester mot nedlegging - se MASSEMEDIA 

(1989-90) Ill, 4 
- ventilasjonsanlegg ved - se MASSEMEDIA 

(1989-90) Ill, l. 
Statens Fiskarbank, budsjett - se FISKERIER 

(1989-90) l, 2; (1990-91) l, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, 2. 

- fordeling av rentestøtte til fiskeflåten - se FIS
KERIER (1990-91) Ill, 6 

- forhøyelse av grunnfondet - se FISKERIER 
(1989-90) Il, 13 

- konstitusjonell kontroll- se FISKERIER (1989-
90) Il, 12; (1990-91) 11, 6. 

- likviditetslån for fiskefartøy - se FISKERIER 
(1989-90) Ill, 31 

- likviditetslån til banklinefartøy -se FISKERIER 
(1990-91) Ill, 9 

- rentedekning for stønads- og 2. prioritetslån- se 
FISKERIER (1989-90) Il, 6 

- rentedekning og likviditetstilskudd til fiskeflå
ten- se FISKERIER (1990-91) Ill, 7 

- tilskudd til fiskebåtkontrakter, saldering 1991 -
se STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31. 

- valg til styret- se FISKERIER (1991-92) 11, 5. 
- verksemda i 1987 og 1988- se FISKERIER (1989-

90) Il, 8. 
- virksomheten 1989 og 1990 - se FISKERIER 

(1991-92) Il, 6. 
Statens fond for alkoholfrie hoteller, budsjett- se 

ALKOHOL (1989-90) l, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) 
I, 3; (lg92-93) I, 3. 

Statens fomyelsesarbeid - se STATSFORVALT
NING (1991-92) Il, 2. 

- budsjett- se STATSADMINISTRASJON (1989-
90) I, l; (1990-91) l, l; (1991-92) I, l. 

- intemadministrativ effektivitet -se STATSAD
MINISTRASJON (1992-93) l, l. 

Statens fornyelsesprogram- se STATSBUDSJET
TET (1989-90) I, 4; (1990-91) I, 4; STATSFOR
VALTNING (1990-91) Il, 4. 

- privat medvirkning til modernisering av staten
se STATSFORVALTNING (1989-90) Ill, l. 

Statens forskningsstasjoner i landbruk, budsjett
se LANDBRUK (1989-90) I, l; (1990-91) l, l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- ombygging av driftsbygning på Tjøtta - se 
LANDBRUK (1991-92) Il, 6. 

Statens forurensningstilsyn, budsjett - se FOR
URENSNING (1989-90) I, 2; (1990-91) I, l; (1991-
92) I, l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1991 - se FORURENSNING 
(1991-92) Il, l. 

- forslag om å opprette avdeling i Nord-Norge- se 
FORURENSNING (1991-92) I , l. 

- konstitusjonelle antegnelser 1988 -se RIKSRE
VISJONEN (1989-90) Il, 6. 

- pålegg til Ringerike Møbel og Trevare om bren
ning av trevirke- se FORURENSNING (1991-92) 
Ill, 4. 

- saksbehandlingstid ved utslippssøknader - se 
FORURENSNING (1990-91) Ill, 9 

- saldering 1990 -se STATSBUDSJETTET (1989-
90)I,26 

- tiltaksplan om reduksjon av utslipp til Nord
sjøen- se FORURENSNING (1989-90) Ul, 28. 

- ubesvarte henvendelser til - se FORURENS
NING (1990-91) Ill, 24 

- utvidet myndighet innen samferdselssektoren -
se FORURENSNING (1990-91) Ill, 28 

- vurdering av konsulentvirksomhet - se FOR
URENSNING (1990-91) Ill, 25. 

Statens friluftsråd, nedlegging av - se NATUR
VERN (1989-90) IV, l. 

Statens frøkontroll, avvikling av trøndersk avde
ling- se LANDBRUK (1991-92) Ill, 20. 

Statens gartner- og blomsterdekoratørskole, 
Vea, fagkurs for blomsterdekoratører- se VIDE
REGÅENDE SKOLER (1991-92) Ill, 15. 

- Vea, nedleggelse - se VIDEREGÅENDE SKO
LER (1991-92) Ill, 4. 

Statens havarivernskole, ev. integrering i Hauge
sund maritime høgskole - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1990-91) I, l. 

Statens helsetilsyn, budsjett 1993 - se HELSEVE
SEN (1992-93) I, l. 

- opprettelse av- se HELSEVESEN (1991-92) IV, 
3. 

Statens helseundersøkelser, budsjett- se FOLKE
HELSE (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

Statens Hotellfond, avvikling - se STATSBUD
SJETTET (1989-90) I, 14. 

Statens Hus i Drammen, bygging av - se STATSEI
ENDOMMER (1991-92) Ill, l. 

Statens informasjonstjeneste, budsjett - se 
STATSADMINISTRASJON (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- etterleving av mållova - se STATSFORVALT
NING (1990-91) Ill, 2 

- overføring fra Familie- og forbrukerdepartemen
tet til Arbeids- og administrasjonsdepartemen
tet- se DEPARTEMENTER (1990-91) I, 12. 

Statens innkrevingssentral, budsjett - se RETTS
VESEN (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- bøteinnkreving- se DOMSTOLER (1990-91) IV, 
l. 

- oppgaver og namskompetanse- se RETTSVE
SEN (1992-93) IV, 8. 

Statens innvandrer- og flyktningboliger, avvik
lingskostnader 1993- se INNVANDRERE (1992-
93) I, l. 

Statens institutt for alkoholforskning, budsjett -
se ALKOHOL (1989-90) l, 2; (1990-91) I, 2; (1991-
92) I, 3; (1992-93) I, 3. 

Statens institutt for folkehelse, budsjett- se FOL
KEHELSE (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) 
I, l; (1992-93) I, l. 

- forsøksfullmakt vedr. stillingshjemler - se 
STATSFORVALTNING (1989-90) Il, 3. 

- konstitusjonelle antegnelser 1990 til lånegaranti 
-se RIKSREVISJONEN (1991-92) li, 4. 

- nybygg for vaksineavdeling - se FOLKEHELSE 
(1990-91) I, l. 

- spesielle driftsutgifter - se FOLKEHELSE 
(1992-93) Il, 5. 

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), 
budsjett 1993- se FORBRUKERSAKER (1992-
93} I, l. 

Statens institutt for strålehygiene, budsjett - se 
FOLKEHELSE (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l. 

- sammenslåing med Statens atomtilsyn til Sta
tens strålevem- se FOLKEHELSE (1992-93) I, l. 
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- undersøkelse om radonstråling som kreftårsak -
se HELSEINSTITUSJONER (1991-92) Ill, 6. 

Statens kantiner, budsjett- se FORSVAR (1989-90) 
I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Statens karantenestasjon, budsjett - se VETERI
NÆRVESEN (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-
92) I, l. 

- underlagt Statens veterinære felttjeneste fra 
1993- se VETERINÆRVESEN (1992-93) I, l. 

Statens kartverk, budsjett -se KARTVERK (1990-
91) I, 2; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1992- se KARTVERK (1992-93) li, 
l. 

- konstitusjonelle antegnelser 1988- se RIKSRE
VISJONEN (1989-90) Il, 6. 

- saldering 1990 -se STATSBUDSJETTET (1989-
90)I,26 

- utvikling av et kompetansesenter for miljødata
samordning- se KARTVERK (1989-90) I, 2. 

Statens klinikk for narkomane, budsjett- se HEL
SEINSTITUSJONER (1989-90) I, l; (1990-91) I, 
l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l og 2. 

- endr. budsjett 1991 - se HELSEINSTITUSJO
NER (1991-92).11; l. 

Statens Kornforretning, budsjett - se JORD
BRUKSPRODUKTER (1989-90) I, l; LAND
BRUKSPRODUKTER (1990-91) I, l. 

- nytt budsjett- og regnskapssystem - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1991-92) I, 2. 

- opprettholdelse av kontoret i Verdal - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1989-90) Ill, 5 

- revidert budsjett - se JORDBRUK (1989-90) Il, 
10; LANDBRUK (1990-91) Il, 27. 

Statens kulturminneråd, oppheving av - se KUL
TURVERN {1991-92) IV, l. 

Statens Landbruksbank, avvikling av fond for an
svarsforsikring- se STATSBUDSJETTET (1991-
92) I, 36. 

- budsjett - se LANDBRUK (1989-90) l, l; (1990-
91) l, l; (1991-92) I, l; (1992-93) l, l. 

- endr. budsjett 1990 - se LANDBRUK (1990-91) 
II, 9 

- endr. i lov - se LANDBRUK (1990-91) IV, l; 
(1989-90) IV, l. 

- endr. i topprentesatser - se STATSBANKER 
(1989-90) I, l 

- endring i regler vedrørende gjeldsproblemer- se 
LANDBRUK (1991-92) Ill, 23. 

- konstitusjonell kontroll- se LANDBRUK (1989-
90) Il, 5; (1990-91) Il, 22. 

- overføring til statskassen fra reservefondet - se 
STATSBANKER (1992-93) IV, 3. 

- tilleggsbev. 1989- se LANDBRUK (1989-90) Il, 2 
- virksomheten - se JORDBRUK (1989-90) li, 6; 

LANDBRUK (1991-92) Il, l. 
Statens legemiddelkontroll, budsjett - se HELSE

VESEN (1989-90) I, l; (1990-91) l, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

Statens lærerhøgskole i handels- og kontorfag, 
bev. 1993 til prosjektering av bygg - se HØG
SKOLER (1992-93) I, l. 

Statens lønnskomite av 1988- se LØNN (1990-91) 
Il, 2. 

Statens lånekasse for utdanning, adgang til delta
kelse i gjeldsforhandlinger- se STUDIEFINAN
SIERING (1992-93) IV, l. 

- endr. budsjett - se STUDIEFINANSIERING 
(1989-90) Il, l; (1991-92) Il, l; (1992-93) Il, l. 

- forslag fra Høyre om en bonusordning for raske
re nedbetaling - se REGJERINGEN OVER
SENDT! 

- godkjenning av Norsk pleiefagskole- se STUDI
EFINANSIERING (1989-90) JII, 3. 

- innføring av rentesrente- se STUDIEFINANSI
ERING (1989-90) IV, l 

- konstitusjonell kontroll - se UTDANNING 
(1989-90) Il, 7; STUDIEFINANSIERING (1990-
91) Il, 2. 

- rentesenking · se STATSBUDSJETTET (1992-
93) Il, 8 og STUDIEFINANSIERING (1992-93) 
Ill, 4. 

- saldering 1991 -se STATSBANKER (1990-91) I, 
4. 

Statens museumsråd, nedleggelse - se KULTUR
VERN (1991-92) I, 2. 

Statens Naturskadefond, budsjett - se NATUR
SKADER (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, 
l; (1992-93) I, l. 

- endr. busdjett ·se NATURSKADER (1990-91) Il, 
l; (1991-92) Il, 2; (1992-93) Il, 2 og 3. 

- tilleggsbev. 1989 -se NATURSKADER (1989-90) 
Il, l. 

Statens naturvernråd, nedlegging av - se NATUR
VERN (1989-90) IV, l. 

- utredning- se NATURVERN (1992-93) Il, 4. 
Statens navigasjonsskolefartøy M/S Sjøveien, 

overføring !il Aust-Agder fylkeskommune - se 
VIDEREGAENDE SKOLER (1990-91) I, l. 

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 
(SND), bev. 1992 til interimadministrasjon - se 
INDUSTRIUTBYGGING (1992-93) II, 2. 

- budsjett 1993 · se INDUSTRIUTBYGGING 
(1992-93) I, l. 

- dekning av realisert kurstap - se STATSBUD
SJETTET (1992-93) Il, 8. 

- endr. i lov - se INDUSTRIUTBYGGING (1992-
93) IV, 2. 

- etableringslån til Sarpsborg Papirfabrikk - se 
INDUSTRIUTBYGGING (1992-93) Ill, 5. 

- innskuddskapital- se INDUSTRIUTBYGGING 
(1992-93) I, 2. 

- interpellasjon om situasjonen - se INDU
STRIUTBYGGING (1992-93) Il, 4. 

- kapitaltilførsel til små og mellomstore bedrifter 
-se INDUSTRIUTBYGGING (1992-93) Ill, 2. 

- kravene til sikkerhet- se INDUSTRIUTBYG-
GING (1992-93) Ill, 4. 

- lov om - se INDUSTRIUTBYGGING (1991-92) 
IV, l. 

- lån til grunnfinansieringsordning - se INDU
STRIUTBYGGING (1992-93) Il, 3. 

- overføring av fondsmidler fra Kommunalban
ken- se INDUSTRIUTBYGGING (1992-93) IV, 
l. 

- rentesatsen- se INDUSTRIUTBYGGING (1992-
93) Ill, 8. 

- skattefritak- se SKATTER (1992-93) IV, 4. 
Statens Næringsbank, forslag fra Kristin Halvor

sen om ·se REGJERINGEN OVERSENDT I. 
Statens næringsmiddeltilsyn, budsjett - se LAND

BRUKSPRODUKTER (1989-90) I, l; (1990-91) I, 
l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1990. - se LANDBRUKSPRO
DUKTER (1990-91) 11, 2. 

- redusert hev. 1992 - se DEPARTEMENTER 
(1992-93) Il, 3. 

Statens Pensjonskasse, behandlingstid for enke
pensjonssaker- se STATENS PERSONALPO
LITIKK (1990-91) Ill, 2 

- budsjett 1990 ·se STATENS PERSONALPOLI
TIKK (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) l, l. 

- budsjett 1993, midlertidige saksbehandlerstillin
ger - se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1992-93) I, l. 

- endr. av medlemskap i- se STATENS PERSO
NALPOLITIKK (1990-91) Il, 4 

- endr. budsjett 1991- se STATENS PERSONAL
POLITIKK (1991-92) Il, l; (1992-93) Il, l. 

- endr. i lov - se STATENS PERSONALPOLI
TIKK (1992-93) IV, 2 og 3. 
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- etterbetaling av renter til enker - se STATENS 
PERSONALPOLITIKK (1990-91) Ill, l 

- forslag om medlemskap for ansatte i fristilte 
virksomheter- se STATENS PERSONALPOLI
TIKK (1992-93) 11, 2. 

- indeksregulering av pensjonene fra 1.12.90 - se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1990-91) 11, 
l 

- orientering om pensjoner fra - se STATENS 
PERSONALPOLITIKK (1990-91) Il, 2. 

- regulering av pensjoner- se STATENS PERSO
NALPOLITIKK (1989-90) Il, 6; (1990-91) Il, 5; 
(1991-92) Il, 10. 

- saksbehandlingstiden - se STATENS PERSO
NALPOLITIKK (1990-91) Ill, 4. 

- samordning av enkepensjon med folketrygden -
se TRYGDER (1989-90) IV, 3. 

- samordning av tjenestepensjon og tilleggspen
sjon fra folketrygden når opptjeningen er ved 
forskjellige personer- se TRYGDER (1991-92) Il, 
8. 

STATENS PERSONALPOLITIKK .... 584 

Statens petroleumsfond, budsjett- se OLJE (1991-
92) I, 4; (1992-93) I, 3. 

- endr. budsjett- se OLJE (1991-92) Il, 3; (1992-93) 
Il, l og 2; OLJEOMSETNING (1991-92) Il, 2. 

- lov om - se OLJE (1989-90) IV, l. 
- midler fra oljevirksomheten inn i den statlige 

driften- se STATSBUDSJETTET (1990-91) III, l 
- overføringer fra Petroleumsforsikringsfondet -

se OLJE (1991-92) IV, l. 
- saldering- se STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 

31; (1991-92) I, 36. 
- tilføring av C02-avgift på petroleumsvirksom

het på kontinentalsokkelen - se STATSBlJD
SJETTET ( 1990-91) IV, 2. 

Statens petroleumsforsikringsfond, endr. bud
sjett 1991- se OLJE (1991-92) Il, 3.; 

Statens planteinspeksjon, forlengelse av utvidet 
kontroll- se JORDBRUK (1989-90) Ill, 3. 

- styrket kontroll ved planteimport - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1990-91) Ill, 5. 

Statens plantevern, budsjett - se JORDBRUK 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

Statens pristilsyn, budsjett - se FORBRUKERSA
KER (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

- nedlegging av- se FORBRUKERSAKER (1990-
91) HI, 6. 

Statens ressurs- og voksenopplæringssenter (tidl. 
Voksengymnaset Hegdehaugen), budsjett 1993-
se VOKSENOPPLÆRING (1992-93) I, l. 

Statens rettstoksikologiske institutt, budsjett- se 
HELSEINSTITUSJONER (1989-90) I, l; (1990-
91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Statens samiske videregående skoler, budsjett -
se SAMER (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) 
I, 2; (1992-93) I, 2. 

- endr. budsjett 1992- se SAMER (1992-93) li, 2. 
Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, 

budsjett - se HELSEINSTITUSJONER (1989-
90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l 
og 2. 

- endr. budsjett 1991 - se HELSEINSTITUSJO
NER (1991-92) Il, l. 

Statens senter for epilepsi, budsjett - se HEL
SEINSTITUSJONER (1989-90) I, l; (1990-91) I, 
l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1991 - se HELSEINSTITUSJO
NER (1991-92) Il, l. 

Statens senter for ortopedi, budsjett 1993- se SY
KEHUS (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1991 -se SYKEHUS (1991-92) Il, 
2. 

Statens senter for skipsmanøvrering, avvikling
se STATSBUDSJETTET (1989-90) I, 26 

- overdragelse av anlegget - se STATSEIENDOM
MER (1989-90) Il, l. 

Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST), 
oversikt over stillinger i staten - se STATSBUD
SJETTET (1989-90) I, 4; (1990-91) I, 4; (1991-92) I, 
3; (1992-93) I, 3. 

Statens sikkerhetshøgskole, Haugesund, bedring 
av tilbud- se HØGSKOLER (1991-92) Ill, 7. 

- Haugesund, maritim sertifikatrettet utdanning
se HØGSKOLER (1991-92) III, 6. 

Statens skoger- se Direktoratet for statens skoger. 
Statens skoger, festeavgift på prestegårdstomter -

se DEN NORSKE KIRKE (1992-93) HI, 3. 
Statens skogplanteskoler A/S, innlemming i Sta

tens Pensjonskasse- se STATENS PERSONAL
POLITIKK (1990-91) Il, 4. 

Statens skole for sikkerhetsopP.læring, alternativ 
organisering - se VIDEREGAENDE SKOLER 
(1989-90) I, 1 

- ny eierstruktur - se VIDEREGÅENDE SKO
LER (1989-90) III, 19. 

- omgjøring til aksjeselskap- se VIDEREGÅEN
DE SKOLER (1990-91) I, l. 

Statens spesiallærerhøgskole, integrering i Uni
versitetet i Oslo- se UNIVERSITET (1990-91) I, 
2. 

Statens strålevem, budsjett 1993- se FOLKEHEL
SE (1992-93) I, l. 

- endr. i atomenergiloven - se ATOMKRAFT 
(1992-93) IV, l. 

- offentliggjøring av lekkasje fra atomreaktor på 
Kjeller- se FOLKEHELSE (1992-93) Ill, 2. 

Statens Teleforvaltning, budsjett -se TELEKOM
MUNIKASJONER (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l og 2. 

- endr. budsjett 1990 - se TELEKOMMUNIKA
SJONER (1990-91) II, 3 

- endr. budsjett 1992 og oppretting av et regule
ringsfond - se TELEKOMMUNIKASJONER 
(1992-93) Il, l. 

- revidert budsjett - se TELEKOMMUNIKASJO
NER (1989-90) Il, l; (1991-92) Il, l. 

- saksbehandling for lokalradioer- se TELEKOM
MUNIKASJONER (1991-92) Ill, 2. 

- utgifter i samband med OL 1994- se TELEKOM
MUNIKASJONER (1990-91) li, 4. 

Statens Teleforvaltningsråd, budsjett - se TELE
KOMMUNIKASJONER (1989-90) I, l; (1990-91) 
I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Statens tilsynsinstitusjoner i landbruket, (STIL), 
budsjett- se LANDBRUK (1989-90) I, l; (1990-
91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Statens tobakkskaderåd, budsjett - se FOLKE
HELSE (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

Statens trafikkflygerskole, bygging av trenings
og kompetansesenter- se LUFTFART (1991-92) 
III, 9. 

- endr. budsjett 1992- se LUITFART {1992-93) Il, 
5. 

- støtte til flygerskole på Bardufoss etter nedleg
ging- se LUFTFART (1991-92) Ill, 10. 

- Torp, avvikling- se LUFTFART (1990-91) Il, 4 
- Torp, budsjett - se FORSVAR (1989-90) I, l; 

(1990-91) I, l; (1991-92) I, l; LUFTFART (1990-91) 
l, 2; (1991-92) l, l. 

- Torp, endr. budsjett 1990 -se FORSVAR (1990-
91) Il, 3. 
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- Torp, under avvikling 1993 - se LUFTFART 
(1992-93) I , l. budsjett 1993 - se 

Statens trafikklærerskole, mulighet til å omfatte 
fram tidig nordisk trafikklærerskole - se VEG
TRAFIKK (1990-91) Ill, l. 

Statens Trelastbruk A/S - se Stattre A/S. 
Statens utdanningskontor, budsjett 1993 -se UT

DANNING (1992-93) I, l. 
- endr. budsjett 1992- se UTDANNING (1992-93) 

Il, l. 
- i Finnmark, overføring av OPPGAVER FRA 

SAMORDNINGSUTVALGET FOR FINN
MARK UTDANNINGSREGION - SE UTDAN
NING (1992-93) Il, 7. 

- opprettelse av- se UTDANNING (1991-92) II, 2. 
Statens veganlegg, budsjett - se VEGVESEN 

(1989-90) I, l og 2; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l ; 
(1992-93) I, l og 2. 

- endr. budsjett 1991- se VEGVESEN (1991-92) Il, 
l. 

- fordeling til prosjekt i Hordaland - se VEGVE
SEN (1990-91) Il, 8. 

Statens vegvesen, aksjon mot reklameskilt langs 
veiene- se VEGVESEN (1990-91) Ill, 26. 

- konstitusjonelle antegnelser 1990 til anleggs
virksomheten - se RIKSREVISJONEN (1991-
92) Il, 4. 

- lønnsomhetsberegninger for anbud - se VEG
VESEN (1992-93) III, 7. 

- Oppland, avslag på skilting av krigsminnesmer
ker- se VEGVESEN (1992-93) Ill, 5. 

Statens veiledningskontor for oppfinnere, avvik
ling (trukket)- se INDUSTRI (1990-91) Il, 2 

- budsjett - se VITENSKAP (1989-90) I , l; (1990-
91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, 1. 

Statens veterinære felttjeneste, budsjett - se VE
TERINÆRVESEN (1991-9~) I , l; (1992-93) I, 1. 

Statens veterinære forsøksgård for småfe, bud
sjett 1990 - se VETERINÆRVESEN (1989-90) I, 
l. 

Statens veterinære laboratorietjenester, budsjett 
-se VETERINÆRVESEN (1990-91) I, l; (1991-92) 
I, l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1993 - se VETERINÆRVESEN 
(1992-93) Il, l. 

Statens yrkespedagogiske høgskole, mangel på 
stillingshjemler - se HØGSKOLER (1990-91) Ill, 
8. 

Statens økonomiforvaltning, reformer - se STATS
BUDSJETTET (1990-91) I, 4; (1991-92) I, 3 . 

Statfjord nord, utbygging og ilandføring av olje og 
gass- se OWEUTVINNING (1990-91) I, 2. 

Statfjord Øst, tiltredelse av drivverdighet- se OL
JEUTVINNING (1989-90) I, 2. 

- utbygging og ilandføring av olje og gass- se OL
JEUTVINNING (1990-91) I, 2. 

Statfjord-feltet, konstitusjonelle antegnelser 1990 
til avregning for avgiftsolje - se RIKSREVISJO
NEN (1991-92) Il, 4. 

Statistisk Sentralbyrå, budsjett - se STATSADMI
NISTRASJON (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-
92) I, l; (1992-93) I , l. 

- retningslinjer for uttalelser om økonomisk poli
tikk- se STATSFORVALTNING (1990-91) Ill, 10. 

- statistikk over gjeldsutviklingens omfang - se 
BANKER (1991-92) Ill, 4. 

Statkorn, budsjett - se LANDBRUKSPRODUK
TER (1991-92) I, 1; (1992-93) I , l. 

- enerett til import av kraftfor- se LANDBRUKS
PRODUKTER (1992-93) Ill, 4. 

- kjøp av aksjer i utviklingsselskap i Ukraina -se 
LANDBRUK (1991-92) Il, 6. 

- nytt budsjett- og regnskapssystem- se LAND
BRUKSPRODUKTER (1991-92) I , 2. 

Statkraft SF, budsjett 1992 -se ELEKTRISITET 
(1991-92) I, 3. 

- endr. i vassdragslovgivningen - se ELEKTRISI
TET (1991-92) IV, 2. 

- nedjustering av renter på lån - se ELEKTRISI
TET (1992-93) I, 2. 

- refusjon av dokumentavgift - se ELEKTRISI
TET (1992-93) Il, l. 

- tilskudd til fullføring av Stor- Glomfjord - se 
ELEKTRISITET (1992-93) Il, 8. 

Statkraft, avslutning av forvaltningsbedriften - se 
ELEKTRISITET (1991-92) I, 3; ELEKTRISITET 
(1992-93) I, 2 og Il, 8. 

- avtale med Norsk Hydro om kraftsalg - se 
ELEKTRISITET (1989-90) Ill, l 

- bev. til planlegging av omorganisering - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31 

- billigere overskuddskraft til utenlandske bedrif
ter- se ELEKTRISITET (1989-90) III, 8 

- budsjett - se ELEKTRISITET (1989-90) I, 1; 
(1990-91) I, 2. 

- bygging av ny kraftkabel til Danmark - se 
ELEKTRISITET (1990-91) Il, 7 og (1990-91) Ill, 
lO 

- endr. budsjett 1991 -se ELEKTRISITET (1991-
92) Il, 4. 

- endr. i vilkårene for salg av kraft med risikode
ling- se ELEKTRISITET (1989-90) Il, 5 

- fornyelse av industrikontrakter- se ELEKTRI
SITET (1991-92) Il, 3. 

- konstitusjonelle antegnelser - se RIKSREVI
SJONEN (1990-91) Il, 10; (1992-93) Il, 2. 

- konstitusjonelle antegnelser 1990 til innkjøp
svirksomheten, engasjement av konsulenter og 
tungtransportvirksomheten - se RIKSREVI
SJONEN (1991-92) Il, 4. 

- kraftutvekslingsavtale med PreussenElektra 
AG- se ELEKTRISITET (1992-93) Il, 13. 

- ledende i prisdannelsen på tilfeldig kraft - se 
ELEKTRISITET (1992-93) Ill, 3. 

- lokale kraftlag og Finnmark Energiverk, samar
beid- se ELEKTRISITET (1991-92) Ill, 2. 

- manglende styring med innkjøpsvirksomheten -
se ELEKTRISITET (1990-91) Ill, 3 

- omorganisering - se ELEKTRISITET (1991-92) 
Il, 2. 

- omorganisering av- se ELEKTRISITET (1989-
90) Ill, 4. 

- organisering og rolle - se ELEKTRISITET ( 1989-
90) IV, 2 

- planer om tørrårskraftverk og gasskraftverk på 
Vestlandet- se ELEKTRISITET (1989-90) III, 3. 

- revidert driftsbudsjett 1990 - se ELEKTRISI
TET (1990-91) Il, 2. 

Statlige utvalg, styrer og råd 1989- se DEPARTE
MENTER (1989-90) Il, 8. 

Statuett SF, budsjett 1992 - se ELEKTRISITET 
(1991-92) I, 3. 

- endr. budsjett 1992- se ELEKTRISITET (1992-
93) Il, 8. 

- innskuddskapital 1993 - se ELEKTRISITET 
(1992-93) I, l. 

- nedjustering av renter på lån - se ELEKTRISI
TET (1992-93) I, 2. 

- refusjon av dokumentavgift - se ELEKTRISI
TET (1992-93) Il, l. 

Statoil - se DEN NORSKE STATS OLJESEL
SKAP AS. 

- - se for øvrig DEN NORSKE STATS OLJESEL
SKAP AS. 

- engasjement utover kjernevirksomheten - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31 

- Mongstad, S02-utslipp fra - se MILJØVERN 
(1990-91) Ill, 14. 
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Statsadvokatembetene, ledelsesutviklingspro-
gram- se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 
(1992-93) I, l. 

Statsaksjeselskap, omdanning av Norsk Medisi
naldepot til - se STATSBEDRIFTER (1992-93) 
Il, l. 

Statsaksjeselskapsmodellen- se STATSBEDRIF
TER (1990-91) IV, l. 

Statsallmenningene, lov om skogsdrift i - se 
SKOGBRUK (1991-92) IV, l. 

Statsarkiv pA Kongsberg, hev. - se KULTUR
VERN (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2. 

- og i Bergen, hev. 1992- se KULTURVERN (1991-
92) I, 2. 

- saldering 1990- se STATSBUDSJETTET (1989-
90) I, 26. 

Statsbanene, bortfeste av areal på Alnabru til Toll
post-Globe A/S- se STATSBUDSJETTET (1990-
91) Il, 10 

- budsjett- se JERNBANER (1989-90) I, 2; (1990-
91) I, l; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, l og 2. 
endr. budsjett 1992- se JERNBANER (1992-93) 
Il, l. 

- endret budsjettforslag 1990 - se JERNBANER 
(1989-90) I, 2 
omdisponeringer 1992 mellom trafikkdel og kjø
reveg i forbindelse med hovedflyplass - se 
LUFTFART (1992-93) Il, 3. 

- posteringer i NSBs balanse i samsvar med salde
ringsprp. -se STATSBUDSJETTET (1990-91) Il, 
10. 
revidert driftsbudsjett 1989 - se JERNBANER 
(1989-90) Il, 2 

- revidert driftsbudsjett 1989 og kapitalutviding i 
EUROFIMA- se JERNBANER (1989-90) Il, l. 

- salgs- og bortfestefullmakter - se JERNBANER 
(1991-92) Il, 5. 

Statsbanenes kjøreveg, arbeider på dobbeltsporet 
Ski- Moss- se JERNBANER (1991-92) Il, 2. 

- revidert budsjett- se JERNBANER (1990-91) Il, 
2; (1991-92) Il, 7 . 

Statsbanenes trafikkdel, effektivisering av NSBs 
verkstedsdrift- se STATSBUDSJETTET (1991-
92) I, 36. 

- revidert budsjett- se JERNBANER (1990-91) Il, 
2; (1991-92) Il, 3; (1991-92) Il, 7. 

Statsbankene, nye rammevilkår - se KREDITTPO
LITIKK (1989-90) I, 2. 

STATSBANKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 

Statsbankopplegget - se KREDITTPOLITIKK 
(1991-92) I, 2; STATSBUDSJETTET (1991-92) I, 
39. 

- 1992, justering av innvilgningsrammer under 
salderingen- se STATSBUDSJETTET (1991-92) 
I, 36. 

- rentereduksjoner - se KREDITTPOLITIKK 
(1992-93) I, 2. 

STATSBEDRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 

Statsborgerskap for et statsløst barn av en brasili
ansk kvinne i Sverige - se STATSFORVALT
NING (1989-90) Ill, 2. 

- norskkunnskaper som kriterium for innvilgelse 
- se INNVANDRERE (1992-93) III , 12. 

STATSBUDSJETTET .. .... .. .. .... ... . 601 

Statsbygg, husleie for eiendommer som forvaltes 
av- se STATSEIENDOMMER (1992-93) U, 2. 

Statsdata, overføring av driftsresultat- se STATS
ADMINISTRASJON (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- sammenslåing med Statens Datasentral - se 
STATSADMINISTRASJON (1992-93) U, l . 

Statseiendommer, fullmakt til salg 1991 - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31 

- nødvendige lovendringer for ilegging av kom
munal eiendomsskatt - se STATSBUDSJET
TET (1990-91) I, 31. 

Statseiendommer - se for øvrig STATSEIENDOM
MER. 

STATSEIENDOMMER ..... .. . . ... ... .. 621 

Statsenker, etterbetaling av renter- se STATENS 
PERSONALPOLITIKK (1990-91) UI, l. 

Statsforetak, endr. i lov (oppfølging av skatterefor
men)- se SKATTER (1991-92) IV, 3. 

- lov om - se STATSBEDRIFTER (1990-91) IV, l. 
- omdanning av Medisinsk Innovasjon Rikshospi-

talet (Medinnova) til - se STATSBEDRIFTER 
(1992-93) Il, l. 

- omgjøring av Direktoratet for statens skoger- se 
STATSBEDRIFTER (1991-92) Il, 4. 
renter av lån til -se STATSLÅN (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

- renter av lån til Statkraft SF og Statnett SF, ned
justering- se ELEKTRISITET (1992-93) l , 2. 

- renter av lån til, endr. budsjett 1992- se ELEK
TRISITET (1992-93) U, 8. 

STATSFORFATNING . .. . . . . ..... .. .... 624 

STATSFORVALTNING .. .. .. .. ..... . . . 626 

Statsgaranti, bobehandling ved konkurs, forslag 
om - se RETTSVESEN (1990-91) I, l 

- eksport og investeringer - se UTENRIKS HAN
DEL (1990-91) I, l; (1991-92) I, 2. 

- eksport til de baltiske stater og republikker ut
gått fra det tidligere Sovjetunionen- se UTEN
RIKSHANDEL (1991-92) Il, 4. 

- eksport til Sovjetunionen- se STATSBUDSJET
TET (1991-92) I, 36. 

- eksport, budsjett - se UTENRIKSHANDEL 
(1990-91) I, 2; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l og 2; U, 
2. 

- eksportfremmende tiltak i Øst-Europa og Balti
kum - se UTENRIKSHANDEL (1991-92) Il, 6. 

- eksportkreditt 1988 - se UTENRIKSHANDEL 
(1989-90) Il, 2 

- for ev. tap ved reduserte kollektivtakster - se 
SAMFERDSEL (1989-90) Ul, 5 

- Goya-utstilling i Nasjonalgalleriet - se KUNST 
(1990-91) I , 2; (1991-92) I, 2. 

- lønnskrav ved konkurs - se LØNN (1989-90) I, l 
og (1989-90) Il, 1 

- lønnskrav ved konkurs, budsjett - se LØNN 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, 2. 

- lønnskrav ved konkurs, endr. budsjett - se 
LØNN (1991-92) Il, l; (1992-93) Il, l. 

- Munch-utstilling i Buenos Aires - se STATS
BUDSJETTET (1990-91} Il, 14 

- norske investeringer i Polen - se UTENRIKS
HANDEL (1989-90) U, l 
næringslivet i u-land - se UTVIKLINGSHJELP 
(1989-90) I , l og 3; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; 
(1992-93) I, l. 
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- oppdrettsanlegg i Finnmark og Nord-Thoms - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 16 

- Picasso-utstilling i Henie-Onstad kunstsenter -
se KUNST (1991-92) I, 2. 

- produksjonslån til norske langfilmer - se 
KUNST (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2. 
produksjonslån til norske langfilmer, avvikling
se KUNST (1991-92) I, 2. 
på lån, provisjon for- se STATSLÅN (1989-90) I, 
l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l og Il, 2; (1992-93) I, l 
og Il, l. 
riksvegferjedrift- se VEGVESEN (1992-93) Il, 6. 

- skip og borefartøyer 1991- se STATSBUDSJET
TET (1990-91) I, 16 

- skip og borefartøyer 1992 - se STATSBUDSJET
TET (1991-92) I, 10. 

- større utenlandske utstillinger - se KUNST 
(1989-90) I, 2; (1990-91) l, 2; (1991-92) l, 2; (1992-
93) I, 2. 

- tapsavsetninger - se STATSBUDSJETTET 
(1991-92) I, 36. 

- UNI Storebrand AS, garanti for styreansvar- se 
FORSIKRING (1992-93) Il, l. 

- utenlandske utstillinger .-: se KUNST (1992-93) I, 
2. 

- utstilling av kvinnelige norske kunstnere - se 
KUNST (1989-90) I, 3 

- utstillingen «Munch og Frankrike,. ved Oslo 
kommunes kunstsamlinger - se KUNST (1991-
92) Il, 2. 
utstillinger av arbeider av Edvard Munch og 
Frans Widerberg - se KUNST (1989-90) Il, 4; 
(1991-92) Il, l; (1992-93) Il, l. 
utstillinger av arbeider av Munch og Widerberg -
se UTENRIKSSAKER (1990-91) l, l; (1991-92) I, 
l; (1992-93) I, l. 
Vinterlandsutstillingen- se UTENRIKSSAKER 
{1992-93) I, l. 
utstillingsarrangement i Nasjonalgalleriet og i 
Museet for samtidskunst- se KUNST (1989-90) l, 
2; {1990-91) I, 2. 

- ved eksport, budsjett 1990 - se UTENRIKS
HANDEL (1989-90) l, l. 

Statsgarantiordninger - se STATSBUDSJETTET 
(1989-90) I, 11; (1990-91) I, 16; (1991-92) I, 10. 

Statsgjeld, budsjett - se STATS LÅN (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l; {1991-92) l, l; (1992-93) l, l. 

- saldering 1990- se STATSBUDSJETTET (1989-
90) I, 26. 

Statskassen, renter av kontantbeholdning og andre 
fordringer- se STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 
16; (1991-92) I, 10; (1992-93) I, 9. 

Statskirkeordningen, forslag om opphevelse av -
se DEN NORSKE KIRKE {1990-91) Il, l; {1991-
92) Il, l. 

Statskog SF, budsjett 1993 -se SKOGBRUK (1992-
93) I, l. 

- omgjøring av Direktoratet for statens skoger til 
statsforetak- se SKOGBRUK (1991-92) Il, 4. 

Statskonsult, Direktoratet for forvaltnignsutvik
ling, budsjett - se STATSADMINISTRASJON 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- etterleving av målbrukslova - se STATSFOR
VALTNING (1990-91) Ill, 9. 

- overføring av opplæringsvirksomhet - se DE
PARTEMENTER (1990-91) I, 12 

- saldering 1990- se STATSBUDSJETTET (1989-
90) I, 26. 

Statskraftkontrakter forlengelse av frister og va
righet- se ELEKTRISITET (1989-90) Il, 5. 
med alminnelig forsyning- se ELEKTRISITET 
(1989-90) I, 2 og 4. 

- med risikodeling- se ELEKTRISITET (1990-91) 
Il, 5. 
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Statskraftpriser, forslag om nye kontraktsvilkår
se ELEKTRISITET (1989-90) I, 2 

- nye kontraktsvilkår- se ELEKTRISITET (1989-
90) I, 4. 

Statskraftverkene, budsjett - se ELEKTRISITET 
(1!189-90) I, l, 2 og 4; (1990-91) I, 2. 

- endr. driftsbudsjett 1989 - se ELEKTRISITET 
(1989-90) Il, l 

- konstitusjonelle antegnelser 1988 til mangelfulle 
interne kontrollrutiner- se RIKSREVISJONEN 
(1989-90) Il, 6. 

- omorganisering - se STATSBUDSJETTET 
(1991-92) I, 3. 

Statsloser, nyrekruttering av - se SIKKERHET 
TIL SJØS (1991-92) I, l. 

Statslån, omdisponeringer av fullmakter - se 
STATSBUDSJETTET (1991-92) I, 36. 

STATSLÅN ............................ 631 

Statsministeren, spørsmål stilt til spørretimen- se 
REGJERINGEN (1990-91) Il, 13. 

Statsministerens kontor, budsjett - se REGJE
RINGEN (1989-90) I, 2; {1990-91) I, l; {1991-92) I, 
l; (1992-93) I, l. 

Statspensjonene, stortingsmelding om samord
ningsreglene og- se STATENS PERSONALPO
LmKK {1989-90) Ill, 2. 

Statspensjoner- se Pensjoner. 
Statsregnskapet 1988 - se STATSBUDSJETTET 

{1989-90) Il, 6 
- 1988, konstitusjonelle antegnelser - se STATS

BUDSJETTET (1989-90) Il, 8. 
- 1989- se STATSBUDSJETTET (1990-91) Il, 4. 
- 1989, konstitusjonelle antegnelser - se STATS-

BUDSJETTET (1990-91) Il, 11. 
- avskaffelse av manuell hovedbok - se STATS

BUDSJETTET {1990-91) I, 4. 
Statsra\ders informasjonsplikt til Stortinget - se 

REGJERINGEN (1989-90) I, 5. 
Statsrådet, budsjett- se REGJERINGEN (1989-90) 

I, 2; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 
- endr. budsjett 1990, etterlønn til avgått regjering 

-se REGJERINGEN (1990-91) Il, 10. 
- endr. budsjett 1992 - se REGJERINGEN (1992-

93) Il, 3. 
- fordeling av departementer - se REGJERIN

GEN (1989-90) Il, 4 og 12 
- tilleggsbev. 1989 -se REGJERINGEN (1989-90) 

Il, 8 og 10. 
Statssekretærer- se REGJERINGEN. 
- kjønnsmessig fordeling - se REGJERINGEN 

(1989-90) Ill, l 
- skattemessig bosted for politiske rådgivere og

se PERSONBESKATNING (1989-90) IV, 4 
- utnevnelse av - se REGJERINGEN (1989-90) Il, 

5, 9, 13 og 18; (1990-91) Il, 5. 
Statsselskapsutvalget, utredning om statsforetak

se STATSBEDRIFTER (1990-91) IV, l. 
Statsskatt 1991- se SKATTER (1991-92) I, 2. 
- endr. 1990 for Finnmark og Nord-Thoms - se 

PERSONBESKATNING (1990-91) Il, 3; SKAT
TER (1989-90) Il, 5. 

Statsskogene, budsjett - se SKOGBRUK (1989-90) 
I, l; (1990-91) I, l. 

Statsstipendordningen - se HØGRE UTDAN
NING (1989-90) I, l. 

Stattre A/S, {A/S Statens Trelastbruk), konstitusjo
nell kontroll - se SKOGBRUK (1989-90) Il, 2; 
(1990-91) Il, l. 
omdanning av Statens Trelastbruk til holding
selskapet- se SKOGBRUK (1989-90) I, l. 
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- salg av aksjer i Kirkenes Trelast - se SKOG
BRUK (1992-93) Il, l og (1992-93) Ill, 3; STATS
BUDSJETTET (1991-92) I, 36. 

- statens eierinteresser- se SKOGBRUK (1990-91) 
I, l. 

Stavang, Einar Magnus, minnetale over tidl. stor
tingsrepr., S.tid. 3765 (26.5.92). 

Stavanger, Arkeologisk Museum, bev. -se KUL
TURVERN (1990-91) I, 2; (1991-92) l, 2; (1992-93) 
I, 2. 

- byggeprosjekt for helse- og sosialhøgskole - se 
HØGSKOLER (1990-91) I, l. 

- hemmelige politirapporter på avveie- se POLI
TI OG PATALEMYNDIGHET (1991-92) Ill, 6. 

- konsesjon for Radio Kos/Limelight - se KRING
KASTING (1991-92) Ill, l. 

- kulturkollisjoner ved St. Svithun ungdomsskole 
-se GRUNNSKOLE (1991-92) Ill, 13. 

- nye lokaler til Sosialhøgskolen - se HØGSKO-
LER (1989-90) Ill, 2. 

- storbymeldingen- se KOMMUNENES ØKONO
MI (1991-92) Il, 3. 

- utenfor prosjektet «Ung i storby 92» - se UNG
DOMSARBEID (1991-92) Ill, l. 

- utvidet antall arbeidstakere ved Fretex- se SYS
SELSETTING (1991-92) Ill, 13. 

Stavanger Kemnerkontor, innhenting av norske 
lønns- og trekkoppgaver for utlendinger på NIS
skip- se SKATTEADMINISTRASJON (1989-90) 
Ill, 2. 

Stavanger kommune, bruk av arealer til utbyg
gingsformål - se BYGNINGSVESEN (1990-91) 
Ill, l. 

- kjøp av statseid bygning til dag- og nattsenter -
se STATSEIENDOMMER (1989-90) Ill, 3. 

Stavanger Lufthavn, Sola, støyplage - se LUFT
FART (1989-90) Ill, 13. 

Stavanger politikammer, sponsori~tekter fra 
næringslivet - se POLITI OG PATALEMYN
DIGHET (1989-90) Ill, 25. 

Stavern, garanti for utgifter ved Det nasjonale al
dershjem for sjømenn - se ELDREOMSORG 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Stavkirker, brannsikring av - se KULTURVERN 
(1992-93) I, l og (1992-93) Ill, 5. 

Stedlige representanter, budsjett - se UTVIK
LINGSHJELP (1989-90) l, l; (1990-91) I, 2; (1991-
92) I, 2; (1992-93) I, l. 

Steen, Johs., advokat, sender klage på vegne av Ha
rald Haugen - se KLAGER TIL STORTINGET 
(1990-91) Il, 3. 

Steensheim i Buskerud, opprettholding av institu
sjon- se HELSEINSTITUSJONER (1991-92) Ill, 
5. 

Steinerskolen, Kristiansand, tilskudd 1992 - se 
PRIVATSKOLER (1991-92) I, l. 

Steinkjersannan, nedleggelse av Infanteriets 
øvingsavdeling nr 3- se FORSVAR (1991-92) Il, 
8. 

Steinknuseverk i Tysvær kommune, etablering av 
-se INDUSTRIUTBYGGING (1989-90) Ill, 3 og 
5. 

Stena Nordica, uloylig innvandring over Moss- se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1992-93) 
Ill, 35. 

Stenberg, Berit og Per Roger, etterforsking av 
kioskinnbrudd - se POLITI OG PATALEMYN
DIGHET (1992-93) Ill, 22. 

Stensrudkommisjonen, rapport om Reksten-sa
ken- se SJØFART (1989-90) li, 3. 

Stenstadvold, Halvor, utvalgsleder - se STATS
FORVALTNING (1992-93) Il, 2. 

Sterkøl, salg fra Vinmonopolet - se ALKOHOL 
(1992-93) IV, 4. 

Stevnevitneforkynning, praktiseringen- se DOM
STOLER (1989-90) IV, 3. 

Stiftelse for Samfunns- og Næringslivsforskning, 
integrering av Næringsøkonomisk Institutt i ny 
-se VITENSKAP (1990-91) I, 2. 

- tilskudd 1993- se VITENSKAP (1992-93) I, l. 
Stiftelsen Barnas Historie, driftsstøtte 1991 - se 

KUNST (1990-91) I, 2. 
Stiftelsen Bl, posisjon innenfor høyere utdanning

se PRIVATSKOLER (1992-93) I, l. 
Stiftelsen for demokratisk arbeidslivsutvikling, 

budsjett 1990- se ARBEIDSMILJØ (1989-90) I, 
l. . 

Stiftelsen Høgskolesenteret på Kjeller, bev. 1993 
-se HØGSKOLER (1992-93) I, l. 

Stiftelsen Militærhospitalet, forlengelse av rente
og avdragsfrie lån- se KULTUR (1991-92) I, 2. 

Stiftelsen Nasjonalmuseet Henrik Ibsen, vurde
ring av statlig støtte- se KULTURVERN (1991-
92) I, 2. 

Stiftelsen Norsk sykkelsport, dekning av leieut
gifter til Olympiahallen - se (1992-93) IDRETT 
(1992-93) I, l. 

Stiftelsen VEKST (MORSE-prosjektet), støtte til -
se MILJØVERN (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

Stiftelsesloven, endr. i - se RETTSVESEN (1991-
92) IV, 2. 

Stiklestad kulturhus, bev. -se KULTUR (1991-92) 
I, 2; STATSBUDSJETTET {1991-92) l, 36. 

Stillingshjemler, vurdering av opphevelse av ord
ningen- se STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 3. 

Stillingshjemmelsystemet, forsøksfullmakt - se 
STATSFORVALTNING (1989-90) Il, 3. 

Stillingsutlysing for statsetater endring av regler 
for- se STATSFORVALTNING (1989-90) Ill, 4. 

- fordeling me!lom målformer - se STATSFOR
VALTNING (1991-92) III, 8 . 

- hvor menn oppfordres til å søke omsorgsyrker -
se LIKESTILLING (1991-92) Ill, 3. 

Stipendiatstillinger, tildeling fra departementet -
se HØGRE UTDANNING (1992-93) I, l. 

- tildeling til regionale høgskoler- se HØGRE UT
DANNING (1991-92) Ill, 7. 

- tilknytning til høgskolesystemet - se VITEN
SKAP (1990-91) Ill, 5. 

Stipendordning for elever fra Finnmark og Nord
Troms- se UTDANNING (1989-90) Il, 3. 

Stipendprogrammet, videreføring 1992 - se UT
DANNING (1991-92) I, l. 

Stjørdal, valg av trase for E6 mellom Hommelvik 
og- se VEGVESEN (1989-90) Il, 10; (1990-91) 11, 
10. 

STK Alcatel i Namsos, offentlig tilskudd til - se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1989-90) Ill, 15. 

Stoffmisbruk - se NARKOTIKA 
Stokke kommune, l_turssted for Politihøgskolen -

se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1992-93) 
Ill, 23 . 

Stoltenberg, Thorvald, statsråd, meddeles avskjed 
-se REGJERINGEN (1992-93) Il, 8. 

Stor-Elvdal kommunestyre sender uttalelse om 
boikott av tropisk tømmer - se KOMMUNER 
(1990-91) Il, 19. 

Stor-Glomfjord, spesifikasjon over kostnadsover
slag- se ELEKTRISITET (1989-90) I, l; (1990-91) 
I, 2. 

Stor-Glomfjordanlegget, saldering 1990 - se 
STATSBUDSJETTET (1989-90) I, 26. 

Stor-Glomfjordutbyggingen, endrete planer - se 
VASSDRAGSREGULERING (1991-92) Il, 2. 

Stora Skog, Sverige, overføring av tømmertrans
port til veg- se SAMFERDSEL (1990-91) Ill, 7. 

Storbyer, henstilling om melding om levekårspro
blemer- se STATSBUDSJETTET (1992-93) Il, 8. 

- kollektivtrafikk, særskilte investeringer 1993 -
se SAMFERDSEL (1992-93) I, l. 

- kollektivtrafikk, tilskudd - se SAMFERDSEL 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, L 
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- lav andel arbeidsmarkedstiltaksplasser - se 
SYSSELSETTING (1991-92) Ill, 2. 

Storbymeldingen - se KOMMUNENES ØKONO
MI (1989-90) III, 2; (1991-92) li, 3. 

- statens hovedstadspolitikk- se KOMMUNENES 
ØKONOMI (1991-92) Ill, 3. 

Storbyregionene, forslag om utviklingstilskudd 
(ikke bifalt)- se LOKALFORVALTNING (1992-
93) l, l. 

Stord, helikopter brukt ved skogbrannslokking- se 
REDNINGSTJENESTE (1991-92) Ill, 4. 

~ stenging av organisert dagmammatilbud - se 
BARNEHAGER (1990-91) Ill, 5. 

Stord postkontor, flytting av sorteringsavdelinga
se POST (1989-90) Ill, l. 

Stordrange, Bjørn, professor dr. juris, utredning 
om bruk av folkeavstemningsinsti tuttet - se 
KOMMUNER (1991-92) Il, 11. 

Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S, bud
sjett - se STATSBEDRIFrER (1989-90) I, 2; 
(1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 3. 

Storebrand forsikringsselskap, erstatning for bil
stereoer hos en bestemt forhandler - se FOR
SIKRING (1990-91) Ill, 2. 

Storebrand, ev. fusjon med UN! Forsikring - se 
FORSIKRING (1989-90) IV, l. 

Storfjord formannskap sender uttalelse om forlen
gelse av Nord-Norgebanen - se KOMMUNER 

. (1990-91) Il, 17. 
Stormskader, kraftforsyningsberedskap se 

ELEKTRISITET (1992-93) IV, 3. 
Stormøllen A/S, aksjer, budsjett - se LAND

BRUKSPRODUKTER (1991-92) I, l; (1992-93) I, 
l. 

- sysselsetting ved- se SYSSELSETTING (1991-
92) Ill, 6. 

Storskog, ressursbehov ved grensekontrollstasj_o
nen- se GRENSESPØRSMAL (1991-92) I, l. 

STORTINGET .............. . ......... . 633 

STORTINGETS ADMINISTRASJON . 638 

Stortingets direktør, ansettelse av- se STORTIN
GETS ADMINISTRASJON (1989-90) Il, 4. 

STORTINGETS FORRETNINGS-
ORDEN ..... . ... . .. . ... . ............... 639 

STORTINGETS OMBUDSMANN FOR 
FORVALTNINGEN ........ . ..... .. .... 661 

Stortingets presidentskap, delegert myndighet 
ved valg av setteombudsmann- se STORTIN
GETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNIN
GEN (1990-91) IV, l. 

Stortingets Presselosje innvilges adgang til Stor
tingets forhandlinger, ref. S .tid. 49-50 (12.10.89). 

Stortingsarkivet, beretning 1988 og 1989 - se 
STORTINGETS ADMINISTRASJON (1989-90) 
Il, 6. 

Stortingsbiblioteket - se STORTINGETS ADMI
NISTRASJON (1989-90) Il, l. 

- melding for 1989- se STORTINGETS ADMINI
STRASJON (1989-90) Il, 3; (1991-92) Il, l. 

- nedleggelse av tilsynsutvalget - se STORTIN
GETS ADMINISTRASJON (1991-92) Il, 2. 

Stortingskomiteer, endr. i strukturen- se STOR
TINGET (1991-92) Il, 10. 

STORTINGSREPRESENTANTER .... 663 

Stortingsvalg, endr. i valgloven- se VALG (1990-91) 
IV, l. 

- regulering av bruk av edb - se VALG (1992-93) 
IV, l. 

Stovner J]Oiitistasjon, bemanning ved- se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1991-92) Ill, 2. 
manglende driftsmidler- se POLITI OG PÅTA
LEMYNDIGHET (1992-93) Ill, 12. 

- omdisponering av byggebev. til tomtekjøp - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1990-91) Il, 
l 

- Oslo, bev. 91 - se POLITI OG PÅTALEMYN
DIGHET (1990-91) I, l. 

Stovner videreg+ende skole, 2-årig naturfaglinje -
se VIDEREGAENDE SKOLER (1989-90) Ill, 8. 

Straffebøter, dekning etter gjeldsordningsloven -
se FORBRUKERSAKER (1992-93) IV, 3. 

Straffedømte, overføring til soning i hjemlandet 
se RETTSVESEN (1990-91) IV, 5. 

Straffeloven, endr. i- se RETTSVESEN (1990-91) 
IV,9 

- endr. i forbindelse med ny ekteskapslov- se FA
MILIE (1990-91) IV, 4. 

- endr. i forbindelse med partnerskapslov- se FA
MILIE (1992-93) IV, 2. 

- endr. som følge av EØS-avtalen- se DOMSTO
LER (1992-93) IV, l. 

STRAFFELOVGIVNING . . . . . . . . . . . . . . 666 

Straffelovkommisjonen, delutredning Ill - se 
STRAFFELOVGIVNING (1990-91) IV, 4. 

Straffeprosessloven, endr. i - se DOMSTOLER 
(1989-90) IV, 3; (1990-91) IV, 7; (1991-92) IV, l; 
(1992-93) IV, 2 og 5; RETTSVESEN (1990-91) IV, 
9; STRAFFELOVGIVNING (1990-91) IV, 2; 
(1991-92) IV, 3; (1992-93) IV, 4. 

- endr. i forbindelse med ny ekteskapslov -se FA
MILIE (1990-91) IV, 4 

- endr. som følge av EØS-avtalen - se DOMSTO
LER (1992-93) IV, l. 

- endr. vedr. bøte innkreving (ikke- beh.) - se 
DOMSTOLER (1989-90) IV, 4 

- endr. vedr. bøteinnkreving - se DOMSTOLER 
(1990-91) IV, l 

- endr. vedr. konfliktrådsmegling- se RETTSVE
SEN (1990-91) IV, 3 

- forslag om tiltak mot rasisme - se STRAFFE
LOVGIVNING (1992-93) IV, 2. 

- kjæremålsadgang for fastsetting av godtgjørelse 
-se DOMSTOLER (1989-90) IV, 2. 

- renter og gebyr på ubetalte bøter- se DOMSTO-
LER (1990-91) IV, 3. 

Straffeprosessordningen, 2. instans prøving av 
skyldspørsmål- se DOMSTOLER (1989-90) Ill, 
l. 

Strafferegistreringsloven, endr. i- se STRAFFE
LOVGIVNING {1992-93) IV, 3. 

- endr. vedr. konfliktråd - se RETTSVESEN 
(1990-91) IV, 3. 

Straffesaker, adgangen til gjenopptakelse - se 
DOMSTOLER (1989-90) Il, 2. 

Straffesaksregisteret (Strasak), nynm.;skversjon av 
datasystemet - se POLITI OG PATALEMYN
DIGHET (1992-93) Ill, 31. 

Stranda, nedleggelse av Stabburets pizzafabrikk -
se INDUSTRI (1992-93) Ill, 5. 
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Stranda kommune, kommunale E-verkplaner i 
Geiranger- se VANNKRAFr (1990-91) Ill, l. 

Stranger, Rolf, minnetale over tidl. stortingsrepr.
se S.tid. 4614- 4615 (25.9.90). 

STRAX-lotteri, konkurranse med det statlige 
FLAX- se LOTIERI OG SPILL (1990-91) Ill, 2. 

Strukturmeldingen- se FINANSER (1989-90) Il, l. 
- for fiskeriene- se FISKERIER (1992-93) Il, 4. 
Strukturpolitikken - se STATSBUDSJETTET 

(1990-91) I, 3; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 
- program for. se FINANSER (1989-90) l, l 
- på finansmarkedet, lovoppfølging- se FINANS-

ER (1989-90) IV, l. 
Stryn kommune, erstatning til grunneiere ved fred

ning av Veslebygda{Flo - se NATURVERN 
(1990-91) III, 12. 

Stryn og Hornindal lensmannsdistrikt, mann
skapsmangel i turistsesongen· se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1992-93) Ill, l. 

Stryne-/Loenvassdragene, vern av · se VANN
KRAFT (1992-93) Il, 2. 

Strømlinjer, energisparing ved bruk av legerte- se 
ELEKTRISITET (1989-90) Ill, 5. 

Strømpriser, konkurranse i Finnmark · se ELEK
TRISITET (1991-92) III, 2. 

- økning ved Gjermå Energiverk- se ELEKTRI
SITET (1989-90) II, 3. 

Strømregning, praktisering av forskuddsbetaling -
se ELEKTRISITET (1990-91) Ill, 6. 

Strømstad-Fredrikstad, tollfri kvote for planlagt 
båtrute- se TOLL (1990-91) Ill, 2. 

Strålehygiene, Statens institutt for, budsjett - se 
FOLKEHELSE (1989-90) I, l; (1990- 91)1, l; 
(1991-92) I, l. 
sammenslåing med Statens atomtilsyn til Sta
tens strålevem- se FOLKEHELSE (1992-93) I, l. 

Stråleterapi, underdekning for kreftpasienter • se 
HELSEVESEN (1992-93) Ill, 16. 

STS TeleCom, Televerkets eierinteresser - se TE
LEVERKET (1989-90) I, l. 

Studentbarnehager, mulighet for lavere betaling -
se UTDANNING (1989-90) Ill, 6 

- tilskudd til - se UTDANNING (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

Studentboliger for funksjonshemmede - se UT
DANNING (1989-90) Ill, 4 

- saldering 1991- se STATSBUDSJETTET (1990-
91) I, 31 

- statstilskott til- se UTDANNING (1989-90) l, l; 
(1990-91) I, l. 

Studentenes og Akademikernes Internasjonale 
Hjelpefond (SAIH), støtte til prosjekt for pales
tinere- se UTDANNING (1989-90) Ill, 14. 

Studenter, stønad ved lengre tids sykdom - se 
STUDIEFINANSIERING (1989-90) III, l. 

Studentfestivalen i Trondheim, Den internasjona
le, deltakerantallet - se INTERNASJONALT 
SAMARBEID (1989-90) Ill, 3. 

Studenthelsetjenesten ved universitetene i Oslo 
og Trondheim - se UTDANNING (1989-90) I, l. 

Studentsamskipnaden i Ås, overføring av eien
dommer til- se LANDBRUK (1990-91) Il, 28. 

Studentsamskipnadene, konstitusjonell kontroll -
se UTDANNING (1989-90) Il, 7; (1990-91) Il, 2. 

Studiearbeid, voksenopplæring i opplysningsor
ganisasjonene, saldering 1991- se STATSBUD
SJETTET (1990-91) I, 31. 

Studieavgift som virkemiddel for å bedre effektivi
teten- se HØGRE UTDANNING (1990-91) III, 2. 

STUDIEFINANSIERING ............. 669 

Studieforbund, ny godkjennings- og tilskottsord
ning for opplysningsorganisasjonene- se VOK
SENOPPLÆRING (1991-92) IV, l. 

Studieforbundene, budsjett 1993 - se VOKSEN
OPPLÆRING (1992-93) I, l. 

Studieforbundet Folkeuniversitetet, utlemming 
av Statens Pensjonskasse - se STATENS PER
SONALPOLITIKK (1990-91) II, 4. 

Studiegjennomføring, tilskudd til fagmiljøene for 
gjennomførte hovedfagsstudier - se HØGRE 
UTDANNING (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Studiekompetanse for helse- og miljøfag og este
tiske fag- se UTDANNING (1991-92) Ill, l. 

- for yrkesfaglig studieretning - se UTDANNING 
(1990-91) Ill, 6. 

Studielån, ettergivelse for leger i utvalgte kommu
ner - se STUDIEFINANSIERING (1991-92) IV, 
l. 

- for leger i utvalgte kommuner, skattefri ettergi
velse- se SKATTER (1992-93) IV, 2. 

- for låntakere i Finmark og Nord-Troms, oppjus
tering av avskrivningssats - se STATSBUD
SJETTET (1991-92) I, 36. 

- rentenedsettelse- se STUDIEFINANSIERING 
(1991-92) I, l; (1992-93) III, 4. 

Studiepermisjoner med lønn for lærere i grunn
skolen i Finnmark og Nord-Troms- se LÆRERE 
(1992-93) Il, 2. 

- med lønn til lærere i Finnmark og Nord-Troms
se LÆRERE (1990-91) Il, 3. 

Studieplasser, flere - se STATSBUDSJETTET 
(1992-93) Il, 8. 

- midler til nye- se UTDANNING (1990-91) l, l. 
- nye- se STATSBUDSJETTET (1991-92) Il, 11. 
Studier i utlandet, budsjett - se UTDANNING 

(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- endr. budsjett- se UTDANNING (1991-92) Il, l; 
(1992-93) Il, l. 

Studieringer, budsjett 1990- se VOKSENOPPLÆ
RING (1989-90) l, l. 

STUI-støtte, redusert støtte til idrettsanlegg pga. 
OL- se MERVERDIAVGIFT (1990-91) III, l. 

Stykkprisfinansiering, forsøk med annen forde
ling mellom basistilskudd og · se FYLKES
KOMMUNENES ØKONOMI (1992-93) I, 3. 

Stykkprisforsøket, merutgifter 1992 - se HELSE
VESEN (1992-93) Il, 5. 

Stykkprisordning av helsevesenet, forslag om - se 
HELSEVESEN (1991-92) li, 2. 

- forslag om økning ved Haukeland sykehus - se 
SYKEHUS (1991-92) Il, 3. 

- ved de statlige sykehusene, forsøk med - se 
FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI (1990-91) 
I, l. 

- ved sykehus, forsøk med ·se FYLKESKOMMU
NENES ØKONOMI (1991-92) Ill, 4. 

Styrehonorar i Norges Eksportråd, offentliggjøring 
-se LØNN (1991-92) Ill, 16. 

- i norske selskap, tiltak for moderasjon - se 
LØNN (1991-92) III, 11. 

- i SAS, offentliggjøring av - se LØNN (1991-92) 
Ill, 13. 

Styrereformutvalget, innstilling - se STATSFOR
VALTNING (1992-93) Il, 2. 

Styret for det industrielle rettsvern, budsjett - se 
INDUSTRI (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) 
l, 2; (1992-93) I, 2. 

- endr. budsjett 1991 -se INDUSTRI (1991-92) II, 
3. 

- endr. i lov- se JORDBRUK (1992-93) IV, 2. 
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- konstitusjonelle antegnelser 1989 til tomgangs
leie- se RIKSREVISJONEN (1990-91) Il, 10. 

Støttesenteret mot Incest, budsjett 1990 -se SOSI
ALVESEN (1989-90) I, l. 

- statlig støtte til- se SOSIALVESEN (1990-91) Ill, 
3. 

Støttetiltak for fiskerinæringen - se FISKERIER 
(1989-90) I, 3 og Il, 11; (1990-91) I, 3; (1991-92) l, 4 
og Il, 4; (1992-93) l, 3. 

Støyavgift på fly- se LUFTFART (1989-90) I, 2. 
- på Fornebu og Bodø- se LUFTFART (1990-91) I, 

2. 
Støygrense for Glasshytta A/S i Tvedestrand - se 

MILJØVERN (1991-92) Ill, l. 
- for skytebaner - se MILJØVERN (1989-90) Ill, 

38; (1990-91) Ill, 8 og 24. 
Støyplager fra flytrafikk til Fornebu - se LUFT

FART (1992-93) Ill, 10. 
Støyproblemer, tiltak for reduksjon - se MILJØ

VERN (1991-92) Il, l. 
Støysonekart, utarbeidelse av - se SAMFERDSEL 

(1990-91) I, l. 
Støytiltak, realisering av -se MILJØVERN (1990~ 

91) l, l. 
Stålhav, ansvar for søk etter forlis til fiskebåt- se 

FISKERIER (1992-93) Ill, 15. 
Subsidier- se PRISER. 
- reduksjon i støtten til skipsbyggingsindustrien

se VERFrSINDUSTRI (1989-90) Il, l. 
SUFUR- se Samordningsutvalget for Finrunark ut

danningsregion. 
Sukkeravgift - se SÆRAVGIFTER (1989-90) I, 4; 

(1990-91) I, 4; (1991-92) I, 3; (1992-93) I, 3. 
Sukkervareavgift 1990- se SÆRAVGIFTER (1989-

90) I, 4; (1990-91) I, 4; (1991-92) I, 3; (1992-93) I, 3. 
Sula, Frøya kommune, rømming av furunkuloses

mittet laks fra oppdrettsanlegg- se HAVBRUK 
(1989-90) Ill, 9. 

Sulitjelma, arbeidsledighet etter nedlegging av 
virksomhet- se SYSSELSETTING (1990-91) Ill, 
19 

- Beiarn kommune sender uttalelse om gruvedrift 
-se STATSBEDRIFTER (1990-91) Il, 6. 

Sulitjelma Bergverk A/S, fullmakt til forvaltning 
av utstyr- se STATSBUDSJETTET (1991-92) I, 
36. 
førtidspensjonering - se STATSBUDSJETTET 
(1989-90) I, 26 

- styreformannens og statsrådens forhold til Tele
mark Industriutvikling- se STATSBEDRIFTER 
(1989-90) Il, 4. 

- tilskudd 1992 til avvikling og miljøtiltak - se 
STATSBEDRIFTER (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

Sulitjelmabanen, orientering om avvikling - se 
JERNBANER (1989-90) Il, 7. 

Summarisk fellesoppgjør ved mangelfulle lønn
sinnberetninger- se SKATTER (1992-93) IV, 8. 

Sundland, Drammen, modernisering av verksted -
se JERNBANER (1991-92) I, l. 

Sundsvalen, Liv, mellombels pensjon fra statskas
sa- se STATENS PERSONALPOLITIKK (1989-
90) Il, 2. 

Sunndal Verk, nedbemanning ved - se SYSSEL
SETTING (1989-90) Ill, l. 

- tilsagn om mer vannkraftbasert energi - se 
NORSK HYDRO AS (1990-91) Ill, 2. 

Sunndalsøra, modemiseringsplaner for alumini
umverket- se NORSK HYDRO AS (1992-93) III, 
3. 

Sunnfjordtunnelen, Sogn og Fjordane, bompenge
finansiering- se VEGVESEN (1991-92) Il, 8. 

Sunnhordland lufthamn, statlig tilskudd - se 
LUFTFART (1991-92) Il, 8. 

- framtidig status- se LUFTFART (1990-91) Ill, 22. 

Sunnmøre, opprettholding av Runde losstasjon- se 
SIKKERHET TIL SJØS (1991-92) III, 2. 

Sunnmøre Fiskeindustri, konstitusjonell kontroll
se FISKERIER (1989-90) Il, 12; (1990-91) Il, 6. 

Sunnmøre politikammer, bedring av beredskap til 
sjøs - se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 
(1990-91) Ill, 6. 

Supperåd, påtale av omtale av Nordisk Råd - se 
STORTINGETS FORRETNINGSORDEN, på
taler sak 16. 

Sur nedbør, best mulig teknolog mot svovelutslipp 
-se FORURENSNING (1992-93) Ill, 14. 

- skader på Nidarosdomen - se FORURENS-
NING (1990-91) Ill, 27 

- tiltak mot- se FORURENSNING (1990-91) Il, 2; 
(1992-93) Il, 6. 

Surnadal kommune, gjenoppbygging av Bøfjord
brua etter orkan - se NATURSKADER (1991-92) 
Ill, 2. 

SUS-landene, plan for samarbeid med -se UTEN
RIKSSAKER (1992-93) Il, 8. 

SVALBARD ............... . ..... . .. .. . . 672 

Svalbard lufthavn, tinging av ny brannbil - se 
LUFTFART (1989-90) Il, l. 

Svalbard Næringsutvikling A/S, budsjett - se 
STATSBEDRIFTER (1990-91) l, 2; (1991-92) I, 2. 

Svalbard Samfunnsdrift A/S, aksjekjøp 1993 -se 
STATSBEDRIFrER (1992-93) I, 3. 

- budsjett- se STATSBEDRIFTER (1990-91) I, 2; 
(1991-92) I, 2. 

Svanfoss sluse, engangstilskudd 1992 -se VANN
KRAFr (1991-92) I, l. 

SVANGERSKAP ......... .. .. . ......... 674 

Svangerskapspermisjon, bruk av vikarer ved- se 
TRYGDER (1991-92) Ill, 3. 

- utvidelse av stønadsperioden - se SVANGER
SKAP (1991-92) I, l og (1991-92) IV, l. 

- utvidelse av stønadsperioden til 28 uker - se 
SVANGERSKAP (1989-90) I, l og (1989-90) IV, l. 

- utvidet til30 uker og 2 uker før fødsel- se SVAN
GERSKAP (1990-91) I, l og TRYGDER (1990-91) 
IV, l. 

Svanhovd Fagsenter, Sør-Varanger, miljøfaglig 
senter- se LANDBRUK (1991-92) I, l. 

Svart arbeid i byggebransjen, tiltak mot- se AR
BEIDSLIV (1989-90) Ill, l. 

- forslag om skattefrihet som tiltak mot - se PER
SONBESKATNING (1989-90) IV, 3 

Svart økonomi, tiltak mot- se SKATTER (1989-90) 
Il, 4. 

Svartisen, tilskudd til utbygging av Stor-Glom
fjord- se ELEKTRISITET (1992-93) Il, S. 

Svartisen-Salten, bygging av 420 kV-ledning - se 
ELEKTRISITET (1991-92) Il, l. 

Sveio kommune, fortsatt DU-status - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1991-92) Ill, 6. 

Sveio-Stord-Bømlo, forhåndsinnkreving av bom
penger til trekantsambandet - se VEGVESEN 
(1992-93) Il, l. 

Svelgfoss kraftverk, hjemfall, innløsning og salg 
av statens andel - se STATSBUDSJETTET 
(1990-91) I, 31. 

Svenningdal postkontor, Grane kommune, ned
legging av- se POST (1989-90) Ill, 3. 

Svensk-Norsk Industrifond, konstitusjonelle an
tegnelser 1990 - se RIKSREVISJONEN (1991-
92) Il, 4. 
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Svenska Handelsbanken Norge A/S, valg til repre
sentantskapet- se BANKER (1989-90) Il, 7. 

Svenska Petroleum, andeler i Nordsjøen og sikring 
av Viking i Askim- se OLJEUTVINNING (1990-
91) Ill, l 

- oljeselskapers deltakelse i industriutvikling på 
fastlandet- se OLJEUTVINNING (1990-91) Ill, 
2. 

Sverige, avgift for norske entreprenører med opp
drag i- se ARBEIDSLIV (1990-91) Ill, 2 og 3 

- avtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune om 
hjerteoperasjoner- se HELSEVESEN (1990-91) 
Ill, 33 

- avtaler om operasjoner på norske pasienter - se 
HELSEVESEN (1990-91) III, 34. 

- eksportavtale med Statens Vattenfallverk - se 
INDUSTRIUTBYGGING (1990-91) I, l 

- kraftsalg fra Oppland og Hedmark (ikke bifalt) -
se ELEKTRISITET (1990-91) Il, 6 

- sikkerhetsrisiko ved atomkraftverk - se ATOM
KRAFT (1992-93) Ill, 2. 

- Stora Skogs overføring av tømmertransport til 
veg- se SAMFERDSEL (1990-91) Ill, 7. 

Svineproduksjon i Nord-Norge - se HUSDYR
BRUK (1992-93) Ill, 2. 

Svin~sund, styrket grensekontroll - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1991-92) Ill, 7. 

- valg av broalternativ - se VEGVESEN (1992-93) 
Ill, 15. 

Svoveldioksidutslipp fra Sovjet, initiativ til å få 
reduksjon i- se FORURENSNING (1989-90) III, 
30. 

Svovelutslipp- se FORURENSNING (1992-93) Il, 
6. 

- bruk av best mulig teknologi mot - se FOR
URENSNING (1992-93) Ill, 14. 

Svømmehall, avslag på bruk av kommunal svøm
mehall pga. frykt for HIV-smitte - se SYKDOM
MER (1989-90) Ill, 8. 

Swedoor, Telemark, sikring av fortsatt drift- se IN
DUSTRI (1991-92) Ill, 5. 

Sydvaranger A/S, budsjett 1990 og «brevsaken»
se STATSBEDRIFTER (1989-90) I, 2 og 3 

- budsjett- se STATSBEDRIFTER (1990-91) I, 3; 
(1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- framtidig virksomhet - se STATSBEDRIITER 
(1990-91) Il, l og 7; III, l, 2 og 5. 

-- tilskott til Bleikvassli Gruber - se STATSBE
DRIFTER (1992-93) Il, 4. 

Sykebårer, ny anbudsrunde ved anskaffelse av- se 
FORSVARSMATERIELL (1989-90) Ill, 4. 

SYKDOMMER ......................... 677 

Sykefravær, LO og NHOs avtale om.virkemidler 
for redusert - se ARBEIDSVILKAR (1990-91) 
Ill, 7 

- plikt for arbeidsgiver til føring av statistikk - se 
TRYGDER (1990-91) IV, 2 

- reduksjon ved 6-timersdag for helsepersonell -
se ARBEIDSVILKÅR (1991-92) Ill, 6. 

- tiltak for å redusere- se TRYGDER (1990-91) I, 2; 
(1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- tiltak mot alkoholrelatert - se ARBEIDSVIL
KÅR (1991-92) Ill, l. 

Sykehjem, bemanningen ved - se SYKEHUS 
(1989-90) Ill, 16 

- beregning av lommepenger i somatiske og psy
kiatriske- se SYKEHUS (1991-92) Ill, 6. 

- egenbetaling ved opphold i - se SYKEHUS 
(1989-90) Ill, 11 

- egenbetalingsregler i psykiatriske - se SYKE
HUS (1990-91) Ill, 20 

- endr. i forskrift om egenbetaling for opphold i 
spesialsykehjem- se SYKEHUS (1992-93) Il, 12. 

- flytting av døv pasient- se SYKEHUS (1991-92) 
Ill, 10. 

- framtidig behov i forhold til hjemmebaserte tje
nester- se SYKEHUS (1991-92) Ill, 30. 

- kommunal utbyggingsplikt for- se ELDREOM
SORG (1989-90) Ill, 2 

- oppretting av skjerma einingar for senil demen
te - se SYKEHUS (1989-90) Ill, 17. 

- rett til opphold i annen kommune - se SYKE
HUS (1991-92) Ill, 34. 

- tilskuddsordninger for etablering og drift - se 
ELDREOMSORG (1990-91) Ill, 3. 

Sykehjemsplasser i Bergen, kjøp av private - se 
SYKEHUS (1989-90) Ill, 2. 

- omgjøring av aldershjemsplasser til - se KOM
MUNENES ØKONOMI (1992-93) I, 2. 

SYKEHUS ................... . ......... 679 

Sykehusloven, endr. i - se FUNKSJONSHEMME
DE (1990-91) IV, l 

- endr. i- se HELSEVESEN (1991-92) IV, 2 og SO
SIALVESEN (1991-92) IV, l. 

- endr. i- se LOKALFORVALTNING (1992-93) IV, 
l. 

- endr. i- se TRYGDER (1990-91) IV, 2. 
Sykehusmat, egenbetaling for - se SYKEHUS 

(1989-90) Ill, 6. 
Sykelønnsordningen (Attføringsmeldingen) - se 

TRYGDER (1992-93) Il, l. 
- avventing av melding- se TRYGDER (1991-92) 

IV, l. 
- endringer i - se STATSBUDSJETTET (1989-90) 

I, 26 
- endringer i- se TRYGDER (1989-90) I, 2; (1990-

91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 
- forslag om endr.- se ARBEIDSLIV (1989-90) Il, 

2. 
- forslag om gjennomgang ikke bifalt - se STATS

BUDSJETTET (1991-92) Il, 11. 
- forslag om karensdager- se TRYGDER (1991-92) 

II, 4. 
- oppfølging av- se TRYGDER (1990-91) IV, 2 
- Orkdal kommune sender uttalelse i forbindelse 

med statsbudsjettet- se Seksjon l under Finans
komiteen og Sosialkomiteen. 

- systemendringer - se STATSBUDSJETTET 
(1990-91) Il, 14 

- tiltak for innsparinger - se STATSBUDSJET
TET (1991-92) I, 3. 

- vurdering- se FOLKETRYGD (1990-91) I, 8. 
Sykemeldingspraksis, legers - se TRYGDER 

(1990-91) IV, 2. 
Sykemelding etter 12 uker, overprøving av trygde

kontorene - se TRYGDER (1992-93) I, 2; (1992-
93) Ill, 2; (1992-93) IV, 3. 

- for foreldre med sykt barn- se TRYGDER (1991-
92) HI, 4. 

- tiltak mot regelstridige legeerklæringer i attfø
rings- og uførepensjonssaker - se TRYGDER 
(1992-93) IV, 7. 

Sykepenger (Attføringsmeldingen)- se TRYGDER 
(1992-93) Il, l. 

- avvikling av etterslepstiden og minstesats ved 
yrkesskade- se TRYGDER (1992-93) IV, 3. 

- behandling for barnløshet- se TRYGDER (1989-
90) IV, 2 

- budsjett- se TRYGDER (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 
2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- diverse endr. i folketrygdlovens bestemmelser
se TRYGDER (1989-90) IV, l 



- 967- Stikkordregister 

- foreldre med kronisk syke og funksjonshemme
de barn- se TRYGDER (1989-90) IV, 2 

- forsøksprosjekt for avvikling av sykehuskøer -
se HELSEVESEN (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- innskjerping av medisinske vilkår for rett til- se 
TRYGDER (1992-93) IV, 7. 

- innsparing brukt til finansiering av sykehusbe
handling- se FOLKETRYGD (1989-90) Ill, 2 

- mindreutgift til forsøksprosjekt for avvikling av 
sykehuskøer- se HELSEVESEN (1992-93) Il, 5. 

- omsorgsarbeid- se TRYGDER (1989-90) IV, 2 
- pleie av døende i hjemmet- se TRYGDER (1989-

90) IV, 2 
- prøveprosjekt med finansiering av behandling

se TRYGDER (1991-92) Ill, l. 
- redusert dekningsgrad i inaktive perioder og 

bortfall for varetektsfengslede - se TRYGDER 
(1991-92) IV, l. 

- rett til fri ved barns sykdom - se TRYGDER 
(1992-93) IV, 3. 

- til foreldre med omsorg for synshemmede barn, 
justering i bestemmelser- se TRYGDER (1990-
91) IV, 2 

- til kjøp .. av behandlingsplasser -se TRYGDER 
(1990-91) IV, 2 

- under bedriftsintern attføring - se TRYGDER 
(1992-93) IV, 9. 

- unntak fra arbeidsgiveransvar ved stort samlet 
sykefravær- se TRYGDER (1990-91) IV, 5. 

- utvidelse av ordningen med behandling for- se 
HELSEVESEN (1992-93) I, l og Ill, 14. 

- ved bekkenløsning- se TRYGDER (1992-93) Ill, 
8. 

- ved fødsel og adopsjon, opphevelse av stønad 
for yrkesaktive- se FOLKETRYGD (1989-90) IV, 
3 

- økning i utbetalingene til: se TRYGDER (1989-
90) Il, 4. 

Sykepleiere i FN-tjeneste i Libanon, gruppelivs
forsikring- se FN-STYRKER (1989-90) Ill, 4. 

- mangel innen kommunehelsetjenesten - se 
HELSEPERSONELL (1990-91) Ill, 16. 

Sykepleierloven, endr. i- se SOSIALVESEN (1991-
92) IV, l. 

- endr. som følge av EØS-avtalen - se HELSE
PERSONELL (1992-93) IV, l. 

Sykepleierpensjonsloven, endr. i - se TRYGDER 
(1992-93) IV, 3. 

Sykepleierstillinger, omgjøring fra hjelpepleier
stillinger- se HELSEPERSONELL (1990-91) Ill, 
15. 

Syketransportutgifter - se HELSEVESEN (1990-
91)1, l. 

Syketransport, ansvar for - se HELSEVESEN 
(1991-92) IV, 2, (1992-93) IV, 2 . 

- og skyss for helsepersonell - se TRYGDER 
(1992-93) I, 2. 

Sykkel-VM 1993, bev. 1993- se IDRETT (1992-93) I, 
l. 

- kampanje for sykkelbruk - se SAMFERDSEL 
(1992-93) I, l. 

- Norgesprofilering gjennom- se UTENRIKSSA
KER (1992-93) I, l. 

- statlig støtte- se MILJØVERN (1992-93) I, l. 
Sykkelbruk, stimuleringstiltak - se VEGVESEN 

(1992-93) I, l. 
Sykkelimport, oppheving av kvoteregulering fra 

Taiwan- se UTENRIKSHANDEL (1992-93) Il, l. 
Sykkelregister, avtale mellom Norges Forsikrings

forbund og Falken - se FORSIKRING (1992-93) 
Ill, 13. 

Sykkeltyyerier, tiltak mot organiserte - se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1990-91) Ill, 5. 

Sykkelveger, prosjekt i Tønsberg og Sandnes- se 
VEGVESEN (1991-92) I, l og (1991-92) Il, l. 

- utbygging i forbindelse med stamveg Bergen
Oslo- se VEGVESEN (1991-92) II, 7. 

Sykler, kvoteregulering ved import - se UTEN
RIKSHANDEL (1991-92) Ill, 7. 

Syklister, adgang til å benytte fortau- se VEGTRA
FIKK (1991-92) HI, 16. 

- tiltak for økt trafikksikkerhet - se VEGTRA
FIKK (1992-93) HI, 4. 

- trafikksikkerhet for - se VEGTRAFIKK (1991-
92) III, 2. 

Syltefjord, flyttetilskudd til folk fra - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1989-90) Ill, 10. 

Symfoniorkestre, (kulturmeldingen) -se KULTUR 
(1992-93) Il, 2. 

- nye musikerstillinger- se KUNST (1990-91) I, 2; 
(1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

Synonympreparater, mulighet for utvikling av nye 
medisiner ved pålegg om bruk av - se HELSE
VESEN rt990-91) Ill, 31 

- pålegget for legene til å utskrive- se HELSEVE
SEN (1989-90) I, l; (1990-91) I, l. 

Synshemmede, tilbud til elever som er - se SPESI
ALSKOLER (1990-91) Il, 2. 

Sysselmannen, utvidet domskompetanse - se 
DOMSTOLER (1992-93) IV, 4. 

SYSSELSETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 

Sysselsettingsbudsjett, henstilling til Regjeringen 
om å legge fram et - se STATSBUDSJETIET 
(1992-93) I, 2. 

- oppfølging av vedtak på Arbeiderpartiets lands
møte- se STATSBUDSJETTET (1992-93) III, l. 

Sysselsettingsloven, endr. i - se SOSIALVESEN 
(1991-92) IV, l. 

- tilpasning til EF-direktiv om masseoppsigelser -
se ARBEIDSLIV (1992-93) IV, l. 

Sysselsettingspolitikken - se STATSBUDSJET
TET (1992-93) I, 2. 

Sysselsettingstiltak, fullmakt til disponering av 
midler - se STATSBUDSJETTET (1989-90) Il, 
11. 

Sysselsettingsutvalget, hovedtrekk i innstilling og 
oppfølging av forslag - se STATSBUDSJETIET 
(1992-93) I, 2. 

- oppfølging av· se SYSSELSETTING (1992-93) 
I, 2. 

Sæddonasjon, anonymitetsprinsippet - se SVAN
GERSKAP (1992-93) Il, l. 

SÆRAVGIFTER .......... .. ........... 696 

Særavtale i utenrikstjenesten, budsjett 1990 - se 
UTENRIKSSAKER (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- tilleggsbev. 1993 i forbindelse med EF-forhand
lingene- se EFTA/EF (1992-93) li, 14. 

Særdomstol for gjenopptakelsessaker, vurdering 
av en egen -se DOMSTOLER (1992-93) I, l. 

Særfradrag for fiskere og sjøfolk, avgrensning i - se 
SKATTEFRADRAG (1989-90) IV, l 

- for fiskere og sjømenn, midlertidig lov om - se 
SKATTEFRADRAG (1989-90) IV, 2. 

Særlovgivning, tilpasning til ny kommunelov - se 
KOMMUNER (1992-93) IV, 2. 

Særreaksjonsutvalget, innstilling fra - se FENGS
LER (1992-93) Il, l. 

Særregler for skattlegging av sparebanker m.v., 
oppheving av lov om- se SKATTER (1992-93) IV, 
2. 

Særtillegg, regulering - se FOLKETRYGD (1989-
90) Il, 9; (1990-91) Il, 12. 
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Særtilleggsloven, emir. i - se TRYGDER (1989-90) 
IV, l. 

Sæterøy, Anders, minnetale over tidl. stortings
repr., S.tid. 4085 (14.6.91). 

Sæther, Erling, direktør i Transport 94, inhabilitet
se VEGTRAFIKK (1991-92) Ill, 15. 

Søgne komunne, søknad om opprettholdelse av 
vaktsentral for akuttmedisinske tjenester - se 
HELSEVESEN (1992-93) Ill, 22. 

Søkerlister, allmennhetens rett til innsyn - se 
STATSFORVALTNING (1992-93) IV, 2. 

Sømna kommune sender uttalelse om GATT-for
handlingene- se KOMMUNER (1990-91) Il, 14. 

Sønneland, Helge M., utvalgsleder - se KULTUR
VERN (1992-93) IV, l. 

Søppelfyllinger, utnyttelse av metangass fra - se 
FORURENSNING (1989-90) Ill, 26. 

Sør-Afrika, endr. i boikottlov (opphevelse av boi
kott av Namibia) - se UTENRIKSHANDEL 
(1989-90) IV, l 

- etableringskostnader for ambassade i Pretoria -
se UTENRIKSSAKER (1991-92) I, l. 

- FNs håndtering av- se FN (1990-91) Il, 5 
- fullmakt til oppheving av lov - se UTENRIKS~, 

SAKER (1991-92) IV, 2. 
- manganimport fra - se UTENRIKSHANDEL 

(1989-90) Ill, 4 
- okkupasjonen av havna Walvis Bay i Namibia -

se UTENRIKSSAKER (1989-90) Ill, 5 
- Regjeringens møte med president de Klerk - se 

UTENRIKSSAKER (1989-90) Ill, 24 
- situasjonen i - se UTENRIKSSAKER (1989-90) 

Il, 2 
- tilskudd til forvaltningsfond- se FN (1989-90) I, 

l• 
- tilskudd til forvaltningsfond - se FN (1990-91) I, 

2. 
- utviklingen i - se UTENRIKSSAKER (1989-90) 

Il, 4 
- utviklingen og sanksjonspolitikken - se UTEN

RIKSSAKER (1990-91) Il, 15. 
- ydmykende kontroll av datter til ANC- represen

tant på Fomebu- se TOLL {1989-90) Ill, 2. 
Sør-Fron kommune sender uttalelse om EØS- for

handlingene- se KOMMUNER (1990-91) 11, 32. 
Sør-Helgeland, ordførerutvalget sender uttalelse 

om Dounreay-anlegget i Skottland - se ATOM
KRAFT (1989-90) Il, 2. 

Sør-Trøndelag, fastlandssamband til Hitra og Frø
ya- se VEGVESEN (1989-90) Il, 1~. 

- opptak og omklassifisering av riksveger - se 
VEGVESEN (1991-92) Il, 5. 

Sør-Trøndelag fylkeskommune, avtale om hjerte
operasjoner på svenske pasienter- se HELSE
VESEN (1990-91) Ill, 33 

- henstiller om statstilskudd til et midt-norsk mu
sikkteater i Trondheim- se KUNST (1990-91) Il, 
l. 

- sender uttalelse om oppkjøp av Forenede i 
Trondheim- se FYLKER (1991-92) Il, 4. 

Sør-Trøndelag - Vest-Agder, aksjon mot rekla
meskilt langs veiene- se VEGVESEN (1990-91) 
Ill, 26. 

- kyststamveien- se VEGVESEN (1990-91) Ill, 27 
Sør-Varanger, forslag fra Anders Aune om et miljø

faglig kompetansesenter - se REGJERINGEN 
OVERSENDT l. 

- merutgift ved kraftfremføring til grensevaktsta
sjonene- se FORSVARSMATERIELL (1989-90) 
Il, 3 

- omstilling i- se INDUSTRIUTBYGGING (1990-
91) I, 2; Il, 2 og 4; (1990-91) Ill, l og 2. 

- omstillingstilskudd 1993 - se INDUSTRIUT
BYGGING (1992-93) I, 3. 

- tilsagnsfullmakt for omstillingstiltak - se INDU
STRIUTBYGGING (1991-92) I, l. 

Sør-Varanger kommune sender uttalelse - se un
der Seksjon l, Forbruker- og administrasjonsko
miteen. 

Sørfold kommune sender uttalelse - se KOMMU
NER (1992-93) Il, 7. 

- sender uttalelse om Nord-Norgebanens forlen
gelse- se KOMMUNER (1990-91) Il, 48. 

Sørlandet støtteregiment, sammenslåing av Artil
leriregiment nr 4, Sørlandet ingeniørbataljon og 
Sørlandet sambandsbataljon - se FORSVAR 
{1990-91) Il, 10. 

Sørlandsbanen, elektrifisering av Arendalsbanen
se JERNBANER (1992-93) Il, 4. 

Sørlandsballen, Kristiansand, kommunale syssel
settingstiltak - se SYSSELSETTING (1990-91) 
Il, 11. 

Sørlandskysten, redningsberedskapen på- se SIK
KERHET TIL SJØS (1989-90) Ill, 8 

- renseanlegg langs- se FORURENSNING (1989-
90) Ill, l. 

Sørreisa flerbruksbus, engangstilskudd - se FOR
SVAR (1991-92) Il, 3. 

Sørreisa kommunestyre sender uttalelse om for
lengelse av Nord-Norgebanen- se KOMMUNER 
(1990-91) Il, 17. 

Sørreisa kommune, oppfordring til importforbud 
av tropisk tømmer- se MILJØVERN (1990-91) 
Il, 6 

- sender uttalelse om edruskapspolitikk - se 
KOMMUNER (1990-91) Il, 2 

- sender uttalelse om Nord-Norgebanens videre
føring- se KOMMUNER (1990-91) Il, 36. 

Sørøysund herredskommune, sammenslåing med 
Hammerfest bykommune - se KOMMUNER 
(1990-91) Il, 24. 

Søve landbruksskole, Ulefoss, lokalisering av 
landbruksetaten i Telemark - se LANDBRUK 
(1989-90) Ill, 14. 

Såvarer, strengere EF-regelverk - se JORDBRUK 
(1992-93) IV, l. 

Taiwan, oppheving av kvoteregulering for sykkel
import- se UTENRIKSHANDEL (1992-93) Il, l. 

Takseringssystem for bolig- og fritidseiendommer, 
prøvetaksering- se SKATTER (1990-91) IV, 3 

- for boligeiendommer, forslag om- se SKATTER 
(1989-90) Il, l. 

- for fast eiendom, hjemmel for nødvendige opp
lysninger -se SKATTER (1990-91) IV, 4. 

Takstsystemet for personbiler med tilhengere -
se FERGER (1990-91) I, l og (1990-91) nr, 2. 

Tallinn, Estland, opprettelse av stedlig norsk am
bassade- se UTENRIKSSAKER (1991-92) Il, l. 

Tallspillet Lotto, anvendelse av overskudd - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 4 (1991-92) I, 
3.; 

- avgift av - se SÆRAVGIFTER (1989-90) l, 2; 
(1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2. 

- opphevelse av lov av 20. desember 1985 nr. 102-
se LOTTERI OG SPILL (1991-92) IV, 2. 

Tana kommune, fastsetting av navn - se KOMMU
NER (1992-93) Ill, l. 

Tanaelv, broprosjekt ved Utsjoki -se VEGVESEN 
(1991-92) Ill, 5. 

Tangen Verft, konkurransevilkår for norske verft -
se VERFTSINDUSTRI (1992-93) Ill, 2. 

Tangvik, Lars, minnetale over tidl. stortingsrepr., 
S.tid. 4587 (30.9.91). 

Tankskip, fjerning av kystgebyrer for miljøvennli
ge -se SIKKERHET TIL S.JØS (1992-93) Ill, 2. 

Tannbehandling av bosniske krigsfanger, avslag 
på søknad- se INNVANDRERE (1992-93) nr, 8. 

Tannhelsetjenesteloven, endr. i- se LOKALFOR
VALTNING (1992-93) IV, l; TRYGDER (1990-91) 
IV, 2. 

Tannhelsetjenesten- se HELSEVESEN (1992-93) 
I, l. 
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- dekning av utgifter til utskifting av amalgamfyl
linger- se HELSEVESEN (1991-92) I, l. 

- evaluering av den offentlige - se HELSEVESEN 
(1990-91) I, l 

- interp. om amalgamallergi - se HELSEVESEN 
(1991-92) Il, 7. 

- plan for forebyggende helsearbeid - se HELSE
VESEN (1989-90) Ill, 5. 

- prioritering av grupper til den fylkeskommuna
le- se HELSEVESEN (1990-91) Ill, 13. 

Tannimplantering, dekking av utgifter - se HEL
SEVESEN (1991-92) Ill, 34. 

Tannlegeloven, endr. i - se SOSIALVESEN (1991-
92) IV, l. 

- endr. som følge av EØS-avtalen - se HELSE
PERSONELL (1992-93) IV, l. 

Tannleger, avbrudd av studier- se UNIVERSITET 
(1992-93) Ill, 2. 

- bedre spredning til utkantstrøk - se HELSEVE
SEN (1990-91) Ill, 2. 

- forslag om fritt prisfastsettingssystem- se PRI
SER (1991-92) Il, l. 

- prisfastsetting for tanntekniske arbeider - se 
HELSEVESEN (1991-92) Ill , 29. 

Tannreguleringer, justering av refusjonssatsene 
(saldering 1990) - se STATSBUDSJETTET 
(1989-90) I, 26. 

Tapsavsetninger for statlige garantiordninger- se 
STATSBUDSJETTET (1991-92) I, 36. 

- fradrag for tap og- se SKATTER (1991-92) IV, 11. 
- ordning for statsbankene • se STATSBANKER 

(1990-91) I, 3; (1991-92) I, l. 
Tariffavtaler, forslag om forlengelse av eksisteren

de- se LØNN (1991-92) Il, 2. 
- lov om allmenngjøring av - se LØNN (1992-93) 

IV, 3. 
Tariffoppgjør, drøfting av lik arbeidstid i kommu

nesektoren- se LØNN (1991-92) Ill, 4. 
Tariffrevisjonen pr. l. juli 1992, lov om lønns

nemndbehandling- se LØNN (1992-93) IV, 2. 
- våren 1992, lov om lønnsnemndbehandling - se 

LØNN (1991-92) IV, 2. 
Tarva, Bjugn kommune, tilskudd til fergekaier - se 

FORSVAR (1991-92) Il, 3. 
Tassebekk i Vestfold, utbygging av kjøpesenter -

se BYGNINGSVESEN (1990-91) Ill, 3. 
Taubåteskorte for oljetankere - se OLJEOMSET

NING (1989-90) Ill, 4. 
Taushetsplikt endr. i telegrafloven- se TELEKOM

MUNIKASJONER (1992-93) IV, l. 
- etter ligningsloven - se SKATTEADMINISTRA

SJON (1991-92) IV, 3. 
- overfor Tolldirektoratet, opphevelse av - se 

NORGES BANK (1990-91) IV, l 
- som hinder for innhenting av opplysninger mel

lom offentlige etater- se PERSONVERN (1990-
91) Ill, 2. 

TBK A/S, forslag om salg av aksjer - se TELEVER
KET {1990-91) Il, 3 

- konstitusjonell kontroll - se TELEVERKET 
{1989-90) Il, 4 (1990-91) Il, 2. 

- virksomheten 1988- se TELEVERKET (1989-90) 
I, l. 

Team-Work-øvelsen, bruk av ressurser- se NATO 
(POLITISKE SPM) (1991-92) Ill, 2. 

- og faren for fiskeressursene ved et eventuelt 
uhell- se ATOMKRAFT (1990-91) Ill, 2. 

Teater, krav om leder med økonomisk/administra
tiv bakgrunn- se KUNST (1991-92) Ill, 3. 

- overføring i fjernsyn av- se KUNST (1990-91) Ill, 
3. 

Teaterformål, budsjett · se KUNST (1989-90) I, 2; 
(1990-91) I , 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I , 2. 

- Oslo, midler fra rammetilskuddet til Akerhus -
se KUNST (1990-91) Ill, 11 

- Oslo, opprettholdelse av tilskuddsordningen- se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31. 

- saldering 1990 - se STATSBUDSJETTET (1989-
90) I, 26. 

- tilskudd 1992 til Oslo-teatrene - se KUNST 
(1991-92) Il, 3. 

Teaterlov, lovfestet fordeling av offentlige tilskudd 
-se KUNST (1990-91) Ill, 6. 

Teaterpolitikk (kulturmeldingen) - se KULTUR 
(1992-93) II, 2. 

- samlet vurdering - se KUNST (1989-90) Ill, 6. 
TEDIS, avtale om elektronisk utveksling av han

delsdata- se EFTA/EF (1989-90) Il, 5. 
Teglverksindustrien og avgiftsnivået- se SÆRAV

GIFTER (1991-92) I, 3 og STATSBUDSJETTET 
(1991-92) I, 36. 

Tegnspråk, støtte til opplæring - se FUNKSJONS
HEMMEDE (1992-93) Ill, 8 og 12. 

- tilskudd til videoer for døve barn - se BIBLIO
TEK OG LITTERATUR (1992-93) I, 2 VOKSEN
OPPLÆRING (1991-92) I, l. 

Teisenkrysset, feil informasjon fra Vegdirektoratet 
om- se VEGVESEN (1990-91) Ill, 25. 

Teknisk Museum, bev. til nybygg ved Norsk - se 
KULTUR (1989-90) I, 2. 

Teknologioverføring til næringslivet - se INDU
STRI (1989-90) I, 2. 

- til u-land, GATT-forhandlingene - se ØKONO
MISK SAMARBEID (1991-92) Ill, 5. 

Teknologiprogram innen rammen av COMETT li -
se INTERNASJONALT SAMARBEID (1989-90) 
Il, 3. 

Teknologisk institutt, budsjett - se INDUSTRI 
(1989-90) I , 2; {1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-
93) I, 2. 

- endr. budsjett 1992 -se INDUSTRI (1992-93) Il, 
4. 

Tekoindustrien, krav fra LOOC til Norsk Vinterut
styr A/Sved leveranser til OL- se INDUSTRI 
(1992-93) nr, 8. 

Tekstilimport fra u-land, importkvoter og tollsat
ser for- se UTENRIKSHANDEL (1990-91) Ill, 7. 

Tekstilindustri, importvern for norsk -se UTEN
RIKSHANDEL (1992-93) Ill, 8. 

Tekstilvarer, GATT-forhandlingene - se ØKONO
MISK SAMARBEID (1991-92) Il, 2. 

Teledirektoratet, bruk av leiefirma med ikke god
kjent arbeidskraft- se TELEVERKET (1990-91) 
Ill, l 

- byggearbeider utført med uorganisert arbeids
kraft- se TELEVERKET (1990-91) Ill, 2. 

Telefonabonnement, innføring av like vilkår for 
vanlige- se TELEVERKET (1989-90) Il, 5. 

Telefonautomater, avgrensing av telemonopolet -
se TELEVERKET (1989-90) Il, l. 

Telefonavlyttingsloven, endr. i lov om - se STRAF
FELOVGIVNING (1990-91) IV, l. 

- permanent lovfesting i straffeprosessloven - se 
STRAFFELOVGIVNING (1991-92) IV, 3. 

Telefonavlytting, undersøkelse av påstander om 
Etterretningstjenesten - se FORSVAR (1992-93) 
Il, 3. 

Telefonkatalogen, konstitusjonelle antegnelser 
1989 til trykkekontrakt ·se RIKSREVISJONEN 
(1990-91) Il, 10. 

Telefonkontroll i narkotikasaker, endr. i lov om
se STRAFFELOVGIVNING (1990-91) IV, l. 

Telefonsamtaler, opptak av private- se PERSON
VERN (1989-90) Ill, l. 

Telefonsex, oppsigelse av abonnementer som for
midler- se TELEVERKET.(1992-93) Ill, 5. 

Telefontakster, ulike takster etter kommunesam
menslåing i Vestfold - se TELEKOMMUNIKA
SJONER (1989-90) Ill, 2. 

Telefontjenester, tilbud til alle abonnenter- se TE
LEVERKET (1991-92) I, l. 
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Telegrafloven, endr. i - se TELEKOMMUNIKA
SJONER (1992-93) IV, l. 

TELEKOMMUNIKASJONER .......... 702 

Telemark, lokalisering av landbruksetaten tilland
bruksskulen Søve på Ulefoss - se LANDBRUK 
(1989-90) Ill, 14. 

- nedlegging av landpostbudordning i Sauherad -
se POST (1991-92) Ill, 3. 

- sikring av fortsatt drift ved Swedoor- se INDU
STRI (1991-92) Ill, 5. 

Telemark distriktshøgskole, bygging av kulturan
legg- se HØGSKOLER (1990-91) Ill, 6 

- planlegging av nybygg- se HØGSKOLER (1990-
91) I, l. 

Telemark fylkeskommune, planer for bo- og ar
beidskollektiv for unge stoffmisbrukere - se 
NARKOTIKA (1989-90) Ill, 3. 

Telemark Industriutvikling A/S, statsrådens en~ 
gasjement- se STATSBEDRIFrER (1989-90) Il, 
4. 

Telemark legeforening, formannens kriterier for 
uføretrygd- se TRYGDER (1990-91) Ill, 10. 

Telemark lærerhøgskole, Avdeling for folkekultur 
i Rauland, utdanning i restaurering - se HØG
SKOLER (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- bev. 1993 til forprosjektering av nybygg - se 
HØGSKOLER (1992-93) I, l. 

Telemark sykepleierskole, Skien, prosjektering -
se HØGSKOLER (1990-91) I, l. 

Telemarkskanalen, organisering av drift og vedli
kehold- se VEGVESEN (1990-91) Il, 5. 

- permanent drift- se VEGVESEN (1992-93) Il, 6. 
- problemer ved testkjøring - se VANNKRAFT 

(1989-90) Il, l. 
Tele-mobil, utskilling som eget aksjeselskap - se 

TELEVERKET (1992-93) I, 2. 
Tele-X, forlengelse av statsgaranti vedr. Norges an

del av lån -se STATSBUDSJETTET (1989-90) I, 
14; (1990-91) I, 22; (1991-92) I, 22; (1992-93) I, 23. 

Telerestriksjoner, reduksjon i- se VEGTRAFIKK 
(1990-91) Ill, 6. 

Teletakstene, reduksjon i - se TELEVERKET 
(1991-92) I, l. 

- tredeling av- se TELEVERKET (1990-91) I, l. 
Teletorget, forskrifter mot sex-abonnementer - se 

TELEVERKET (1992-93) Ill, 5. 
- kontroll med pengespill og premiekonkurranser 

-se TELEVERKET (1992-93) Ill, 4. 
Teletorg, bedret kontroll med - se TELEVERKET 

(1991-92) Ill, 2. 
- gjenåpning av- se TELEVERKET (1991-92) Ill, 

5. 
- kontroll med misbruk av - se TELEVERKET 

(1990-91) Ill, 3. 
Teletorgtjenester, avgiftsplikt - se MERVERDI

AVGIFT (1992-93) IV, 2. 

TELEVERKET ......................... 704 

Televerket, ekstraordinært avdrag på statens kapi
tal1991- se STATSLÅN (1991-92) Il, 2. 

- endr. i balansen som følge av ny avskrivnings
ordning- se STATSBUDSJETTET (1990-91) Il, 
lO 

- endret bestillingsfullmakt 1991- se STATSBUD
SJETTET (1990-91) I, 31 

- etablering av meldingsformidlingstjenester med 
Postverket- se STATSBUDSJETTET (1990-91) 
Il, 14 

- forsøksfullmakt vedr. stillingshjemler - se 
STATSFORVALTNING (1989-90) Il, 3. 

- nedbetaling av gjeld - se SYSSELSETTING 
(1990-91) Il, 11 

- oppretting av tidligere vedtak om investeringer 
og avdrag på lån - se TELEKOMMUNIKASJO
NER (1991-92) Il, l. 

- revidert budsjett - se STATSBUDSJETTET 
(1990-91) Il, 14 

- tilbakebetaling av lån - se STATSLÅN (1991-92) 
I, l. 

- utbygging slik at TV 2 kan leige kapasitet - se 
KRINGKASTING (1990-91) Ill, 4. 

Televerket for øvrig - se TELEVERKET. 
Televerkets Nye Muligheter, oppretting av Divi

sjon- se TELEVERKET (1992-93) Il, l. 
Telev~rkrådet, nedlegging av - se TELEVERKET 

(1989-90) Il, l. 
Telle, Liv, utvalgsleder- se SOSIALVESEN (1991-

92) IV, l. 
Tellerskritt, manipulering fra ansatte i Televerket

se TELEVERKET (1990-91) Ill, 6. 
Teologi, adgang for Menighetsfakultetet til å tildele 

doktorgrad i- se HØGSKOLER (1989-90) Ill, 11. 
- studium ved Universitetet i Tromsø - se UNI

VERSITET (1991-92) Ill, l. 
Terrorberedskap ved norske flyplasser- se POLI

TI OG PÅTALEMYNDIGHET (1990-91) Ill, 12. 
Terroristorganisasjoner i Norge, beredsk'!P for å 

hindre utvikling av· se POLITI OG PATALE
MYNDIGHET (1989-90) Ill, 13. 

Testamentfullbyrderbo, forenkling av reglene - se 
RETTSVESEN (1989-90) JV,4. 

Texaco, oljeselskapets ødeleggelser i Ecuadoriansk 
Amazonas- se UTENRIKSSAKER (1992-93) Ill, 
20. 

Thamshavn Verk, Orkanger, sikring av drift- se IN
DUSTRI (1992-93) Ill, 9. 

Thomassen, Petter, energi- og industriminister, in
formasjon til Stortinget om A/S Sydvaranger- se 
REGJERINGEN (1989-90) I, 5. 

Thoresen, Finn, avslag på å bli registrert med nytt 
parti - se STORTINGSREPRESENTANTER 
(1992-93) Il, 13. 

Tibet, Kinas kolonistyre i - se UTENRIKSSAKER 
(1992-93) Il, 3. 

Ticketmaster Norge A/S, garanti for Postverket-
se STATSBUDSJETTET (1990-91) Il, 14 

- Postverkets kjøp av- se POST (1990-91) Il, 4. 
- refinansiering- se POST (1992-93) Il, l. 
TIDA- se Tilrettelagt data i arbeidslivet 
TIDA-prosjektet i Sauda, avslag på støtte - se 

FUNKSJONSHEMMEDE (1992-93) Ill, 6. 
Tidskonto for småbamsforeldre - se FAMILIE 

(1992-93) IV, 5. 
Tilbakeføringsfond, endr. i aksjeloven- se SKAT

TER (1991-92) IV, 3. 
Tilfluktsrom, frikjøpsordning for- se SIVILFOR

SVAR (1991-92) IV, l. 
- husleieøkning etter utbedring - se SIVILFOR

SVAR (1991-92) III, l. 
- skattemessig behandling for bedrifter som kjø

per privat bruksrett til - se BEDRIFTSBE
SKATNING (1989-90) Ill, 3. 

Tilgift som reklame i markedsføring, forslag om -
se HANDEL (1992-93) Il, l. 

Tilknytningsformutvalget - se STATSFORVALT
NING (1990-91) Il, 4. 

Tilleggspensjon som sosial ytelse eller rettighet -
se FOLKETRYGD (1992-93) Ill, l. 

Tillitsmannsordning i skoleverket, begrensning av 
utgifter- se UTDANNING (1992-93) Ill, l. 

Tilrettelagt data i arbeidslivet (TIDA), forsøks
prosjekt for å integrere yrkeshemmede i ar
beidslivet- se SYSSELSETTING (1990-91) Il, 7. 

Tilsattes representasjon, endr. i lov (statsforetak)
se STATSBEDRIFrER (1990-91) IV, l. 
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TilsettingsvilkA~ for ledere i staten - se AR
BEIDSVILKAR (1990-91) Il, l. 

Tilsynsinstitusjoner i landbruket, budsjett - se 
LANDBRUK (1989-90) l, l; (1990-91) I, l; (1991-
92) I, l; (1992-93) I, l. 

Tilsynsloven, endr. i- se ELEKTRISITET (1990-91) 
IV, l. 

Tilsynsutvalg ved rusmiddelinstitusjoner, budsjett 
1993 -se FYLKER (1992-93) I, 2. 

Tiltakspakke for næringslivet, saldering 1993 - se 
STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 32. 

Tiltakssone i Finnmark og Nord-Troms - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1989-90) Il, 3 og IV, l. 

Tiltakssone Oslo Øst, henstilling om å opprette- se 
STATSBUDSJETTET (1992-93) Il, 8. 

Tilvirkerloven, gjennomføring- se FISKEOMSET
NING (1989-90) li, 2; (1991-92) Il, l. 

- opphevelse av- se FISKEOMSETNING (1992-
93) IV, 2. 

Time kommune, dispensasjon fra konsesjonsloven 
ved kjøp av landbrukseiendom - se LAND
BRUK (1990-91) Ill, 4. 

Tinghus, Oslo, planer for nybygg - se STATSEIEN
DOMMER·(l991-92) Ill, 2. 

- Oslo, kjøp av tomt i Dittenkvartalet til - se 
STATSEIENDOMMER (1989-90) Il, 2. 

Tinglysingens Telefontjeneste (TIT), endrete for
utsetninger for etablering - se RETTSVESEN 
(1991-92) l, l. 

Tinglysingsdata A/S, avtale med Justisdeparte
mentet- se RETTSVESEN (1989-90) I, l; (1990-
91) I, l . 

- det økonomiske grunnlaget - se RETTSVESEN 
(1990-91) IV, 11; STATSBUDSJETTET (1990-91) 
1,31 

- fremtidig organisering - se RETTSVESEN 
(1991-92) I, l. 

- oppfølging av etablering - se RETTSVESEN 
(1992-93) l, l. 

- statlig overtakelse- se RETTSVESEN (1990-91) 
li, 4. 

Tinglysing, blanketter på nynorsk - se SPRÅK 
(1990-91) Ill, 8. 

Tinglysingsloven, endr. i - se BOLIGBYGGING 
(1991-92) IV, 2; RETTSVESEN (1990-91) IV, 9. 

- endr. i forbindelse med ny ekteskapslov- se FA
MILIE (1990-91) IV, 4. 

- kjæremål mot tinglysningsavgjørelser - se 
RETTSVESEN (1989-90) IV, 5. 

Tingvoll-Angvik, drift av ferjesamband -se FER
GER (1991-92) I, l; (1991-92) Il, l og (1991-92) Ill, 
l. 

Tinn kommune, tildeling av kjøpesum for salg av 
Frøystul kraftverk - se ELEKTRISITET (1992-
93) Il, 8. 

Tinnrådet, Det internasjonale, oppgjør av forplik
telser - se INTERNASJONAL RETT (1989-90) 
li, l. 

Tinnsjøveien, Telemark, bruk av lokal arbeidskraft 
-se VEGVESEN (1989-90) Ill, 10. 

Tippegevinster, skattefrihet - se SKATTER (1991-
92) IV, 10. 

Tippeloven, opphevelse av lov av 21. juni 1946 nr. 2 
-se LOTTERI OG SPILL (1991-92) IV, 2. 

Tippemidler, bedring av sikkerheten i alpinanlegg 
ved bruk av- se LOTTERI OG SPILL (1989-90) 
Ill, l 

- til delfinansiering av Lillehammer-O! - se ID
RETT (1989-90) li, l. 

Tirranna M/S, fjerning av vrak fra Gisundet i 
Troms- se FORURENSNING (1989-90) Ill, 22. 

- fjerning av vraket- se FORURENSNING (1990-
91) Ill, 15. 

Tistedal, endring av poststedsnavn - se POST 
(1991-92) Ill, 2. 

Titania A/S, deponering av avgangsmasser - se 
FORURENSNING (1989-90) II, l. 

Tivoli, lov om godkjenning og drift av innretninger 
til bruk i- se BYGNINGSVESEN (1990-91) IV, l. 

Tjeldbergodden, ilandføring av gass fra Heidrun
feltet- se OLJEOMSETNING (1991-92) Il, l. 

Tjeldsund, flytting og oppstart av Norges Brann
skole- se VIDEREGÅENDE SKOLER (1991-92) 
Ill, 5 og 14. 

- tilleggsbevilgning 1993 til fl.,Ytting av Norges 
brannskole - se VIDEREGÅENDE SKOLER 
(1992-93) Il, 2. 

Tjenestemannsloven, endr. i- se STATENS PER
SONALPOLITIKK (1991-92) IV, 2; (1992-93) IV, 
4. 

- forslag om endr. i- se STATENS PERSONAL
POLITIKK (1992-93) IV, l. 

Tjenestemannsorganisasjonenes opplysnings- og 
utviklingsfond, budsjett - se STATENS PER
SONJfi.POLITIKK (1989-90) l, l (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l; (1992-93) l, l. ; 

- regulering av tilskudd 1989- se STATENS PER
SONALPOLITIKK (1989-90) Il, l. 

Tjenestemannsregister, Statens Sentrale (SST), 
oversikt over stillinger i staten- se STATSBUD
SJETTET (1989-90) I, 4; (1990-91) I, 4; (1991-92) I, 
3; (1992-93) I, 3. 

Tjenestemenn, håndheving av personlig økono
misk ansvar- se STATSFORVALTNING (1990-
91) Il, 2. 

Tjenestereiser, skatteregler for utgifter til ektefel
lers deltakelse- se SKATTER (1992-93) Ill, l. 

Tjøme, hensyn til tidligere vedtak om hyttebyg
ging i- se NATURVERN (1989-90) Ill, 18. 

Tjøtta, oppdrettsanlegget, innlemming i aktivitete
ne til Statens forskningsstasjoner i landbruk- se 
LANDBRUK (1991-92) Il, 6. 

Tjøtta Mønsteranlegg A/S, kjøp av oppdrettsan
legget- se HAVBRUK (1990-91) Il, 3. 

To-instansutvalget, innstilling fra - se DOMS1D
LER (1992-93) IV, 5. 

Toalettavfall fra campingbiler og turistbusser - se 
VEGTRAFIKK (1989-90) Ill, l. 

Tobakksavgift- se SÆRAVGIFTER (1989-90) I, 4; 
(1990-91) l, 4 og 5; (1991-92) I, 3; (1992-93) I, 3. 

- 1992, endr. - se STATSBUDSJETTET (1991-92) 
Il, 11. 

- økning i- se STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 5. 
Tobakk.skadeloven, endr. som følge av EØS-avta

len- se FOLKEHELSE (1992-93) IV, l. 
Tobakkskaderådet, budsjett - se FOLKEHELSE 

(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) l, l. 

Tobakks,Pakkemerking på nynorsk og samisk - se 
SPRAK (1992-93) Ill, l. 

Togtunnel pA Finse, bompengefinansiering av - se 
JERNBANER (1989-90) Ill, 14. 

Tolkesentraler for døve og døvblinde - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1992-93) I, 2. 

Tolketjeneste for døvblinde, godtgjøring for - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1992-93) Ill, 13. 

roLL ................................... 707 

Toll- og avgiftsdirektoratet, budsjett - se TOLL 
(1989-90) I, 2; (1990-91) I, 1; (1991-92) I, l og 2; 
(1992-93) I, 2. 

Tollbehandling i Bergen, innføring av elektronisk 
-se TOLL (1990-91) Ill, l. 

Tolletaten i Finnmark, ressursbehov - se STATS
BUDSJETTET (1991-92) Il, 11 . 

- tiltak for styrking i Finnmark og resten av Nord
Norge- se STATSBUDSJETTET (1992-93) I, 3. 
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Tolloven, endr. i- se PRISER (1992-93) IV, 3. 
Tollpost-Giobe A/S, flytting fra Sørenga til Alna

bru- se STATSBUDSJETTET (1990-91) li, 10. 
Tollstasjoner, tilskudd 1993- se STATSBUDSJET

TET (1992-93) I, 32. 
Tolltjenestemenn, kjøp av avgiftsfri alkohol på fer

ger- se TOLL (1990-91) III, 4 og 5. 
Tollverket, restanseutviklingen - se RIKSREVI

SJONEN (1990-91) Il, 10. 
Tollvesenet, budsjett- se TOLL (1989-90) I, 2; (1990-

91) I, l. 
- kontrollverksemd, konstitusjonelle antegnelser 

1988- se RIKSREVISJONEN (1989-90) IT, 6. 
- omorganisering og edb-utbygging (TVINN) - se 

TOLL (1990-91) li, 2. 
Tomtefesteloven, behov for revisjon av - se BYG

NINGSVESEN (1992-93) IV, 2. 
- endr. i -se PRISER (1992-93) IV, 3. 
- Sivillovbokutvalgets arbeid med - se BYG-

NINGSVESEN (1990-91) HI, 4; (1992-93) JII, l. 
Tomtesalgsgevinst, skattlegging av- se SKATTER 

(1989-90) III, 6. 
Tomtesalg, skattepliktig gevinst - se SKATTER 

(1991-92) IV, 10. 
Toppidrettsutøvere, midler til kvalifisering til Lil

lehammer-OL-se IDRETT (1989-90) Ill, 12. 
Toppløs servering i restaurantbransjen- se LIKE

STILLING (1992-93) Il, l. 
Toppskatt- se PERSONBESKATNING (1989-90) I, 

l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l og 2; (1992-93) I, l; 
SKATTER (1990-91) l, 2; STATSBUDSJETTET 
(1992-93) l, 32. 

- 1989 etter 80-pst. regelen- se PERSONBESKAT
NING (1989-90) I, 2. 

- 1992 for Finnmark og Nord-Troms- se STATS
BUDSJETTET (1991-92) I, 36. 

- for aktiv utenlandsk aksjonær - se SKATTER 
(1991-92) Il, 11. 

- grunnlaget for beregning- se STATSBUDSJET
TET (1989-90) I, 36. 

- unntatt fra begrensningsregelen- se SKATTER 
(1990-91) I, 3. 

Tordisfeltet, tiltredelse av drivverdighet - se OL
JEUTVINNING (1990-91) II, l 

- utbygging og ilandføring av olje og gass- se OL
JEUTVINNING (1990-91) II, 3. 

Torp flystasjon, utbedring av flyplassbelysning- se 
FORSVARSMATERIELL (1989-90) 11, 3. 

Torp trafikkflygerskole, avvikling - se LUFT
FART (1990-91) li, 4 

- bev.- se FORSVAR (1990-91) I, l og (1991-92) I, l; 
LUFI'FART (1990-91) I, 2; (1991-92) I, l. 

- endr. bev. 1990- se FORSVAR (1990-91) li, 3. 
- under avvikling 1993 -se LUFTFART (1992-93) I, 

l. 
Torpedo, avfyring i Tysfjorden - se FORSVAR 

(1991-92) III, 8. 
Torshov kompetansesenter, elevtilbudet ved - se 

SPESIALSKOLER (1992-93) III, l. 
Torshov skole, bev. til kompetansesenter 1993 -se 

SPESIALSKOLER (1992-93) I, l. 
Torshovteatret - se KUNST (1992-93) I, 2. 
Torskebestanden, kartlegging av - se FISKERIER 

(1989-90) III, 22. 
- situasjonen for norsk arktisk - se FISKERIER 

(1989-90) I, 2; (1990-91) I, l. 
- underrapportering av fangst - se FISKERIER 

(1991-92) III, 22. 
Torskefiskeriene, Finnmark Fiskarlags forslag til 

regulering- se FISKERIER (1990-91) III, 8 
- konsekvenser av reguleringsbestemmelsene - se 

FISKERIER (1989-90) III, 14. 
- kontroll med omsetning av russisk - se FISKE

OMSETNING (1991-92) III, 6. 

- Møre og Romsdal fylkesting sender uttalelse av 
19.10.89 om krisen i torskefiskeriene, ref. S. tid. 
258 (26.10.89) og vedlagt protokollen 

- oppfisking av totalkvote før årets utløp- se FIS
KERIER (1990-91) Ill, 5. 

- opphevelse av lov om Konjunkturregulerings
fond- se FISKERIER (1992-93) IV, l. 

- regulering av kvoter og stans - se FISKERIER 
(1990-91) III, 27. 

- reguleringsopplegget for - se FISKERIER (1990-
91) Ill, 11. 

- tiltak for å avhjelpe ressurssvikten i - se FISKE
RIER (1989-90) Il, 6. 

- øking av kvoten - se FISKERIER (1990-91) Ill, 
19 og 25. 

Torskekvote, andel til bifangst - se FISKERIER 
(1991-92) III, 5 og 26. 

- for 1992, fastsetting - se FISKERIER (1991-92) 
Ill, 4. 

- for fjordfiskere i Finnmark - se FISKERIER 
(1991-92) Ill, 19. 

- fordeling mellom kystfiske og trål- se FISKERI
ER (1991-92) Ill, 17 og 18. 

- klager over- se FISKERIER (1991-92) Ill, 12. 
- kvoter for norsk arktisk - se FISKERIER (1989-

90) III, 9. 
- Nord-Norges tap av rettigheter- se FISKERIER 

(1991-92) III, 16. 
- omregningsfaktorene- se FISKERIER (1991-92) 

Ill, 14. 
- oppheving av ordning med nyrekrutteringskvo

te- se FISKERIER (1991-92) Ill, 13. 
- prioritering av yngre nykommere- se FISKERI

ER (1991-92) Ill, 21. 
- tildeling av fartøykvoter i Hordaland - se FISKE

RIER (1991-92) Ill, 11. 
Totalisatoravgift, budsjett - se SÆRAVGIITER 

(1989-90) I, 2~ (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-
93) I, 2. 

Tou-Lillehammer, nedleggelse av- se INDUSTRI 
(1990-91) III, 3. 

Tovdalsvassdraget- se VANNKRAFT (1992-93) Il, 
l og2. 

- vern av Årdalen i- se NATURVERN (1990-91) 
Ill, 3. 

Trafikkdirektorat, utredning av opprettelse - se 
SAMFERDSEL (1991-92) I, l~ (1992-93) I, l. 

Trafikkflygerskole, bygging av kompetansesenter 
etter nedlegging- se LUFTFART (1991-92) III, 9. 

- statlig sivil, avvikling- se LUFrFART (1990-91) 
Il, 4 

- statlig sivil, budsjett- se LUFTFART (1989-90) l, 
2~ (1990-91) I, 2; (1991-92) I, l. 

- statlig sivil, endr. budsjett 1992- se LUFTFART 
(1992-93) Il, 5. 

- statlig sivil, under avvikling 1993 - se LUFT
FART (1992-93) I, l. 

- Torp, budsjett - se FORSVAR (1990-91) I, l; 
(1991-92) I, l. 

- Torp, endr. budsjett 1990 - se FORSVAR (1990-
91) Il, 3. 

Trafikklærerutdanning, felles nordisk - se VEG
TRAFIKK (1990-91) Ill, l. 

Trafikkontroll, foto benyttet som bevis i straffesak 
-se PERSONVERN (1989-90) III, 5. 

Trafikkovervåking med radar i Nord-Norge - se 
VEGTRAFIKK (1990-91) Ill, 2. 

Trafikksentral for sjøtrafikk i Rogaland - se SIK
KERHET TIL SJØS (1991-92) III, 9. 

- Fedje, etablering - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1990-91) I, l. 

Trafikksikkerhet, arbeidet i lensmannsetaten- se 
POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1991-92) 
HI, 5. 
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- handlingsplan for- se SAMFERDSEL (1991-92) 
I, l. 

- i forbindelse med OL på Lillehammer - se VEG
TRAFIKK (1991-92) Ill, 5. 

- nasjonal handlingsplan for - se VEGTRAFIKK 
(1990-91) Ill, 7 

- opplæring i barneskolen - se SAMFERDSEL 
(1992-93) I, l. 
politiets arbeid med- se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1990-91) I, l 

- tiltak for syklister- se VEGTRAFIKK (1992-93) 
Ill, 4. 

- tiltak for å øke- se VEGTRAFIKK (1990-91) IV, 
l. 

Trafikksikkerhetsarbeid, politiets- se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1989-90) I, l. 

Trafikksikkerhetstiltak, Møre og Romsdal som 
prøvefylke- se VEGTRAFIKK (1989-90) Ill, 5. 

Trafikkskadde, drift av Vensmoen HVPU-institu
sjon som rehabiliteringssenter- se HELSEVE
SEN (1989-90) Ill, 19. 

Trafikkulykker i Aust-Agder, kamp mot- se VEG
TRAFIKK (1989-90) III, 17 

- med vogntog, tiltak mot - se VEGTRAFIKK 
(1989-90) Ill, 7. 

- tiltak mot· se VEGTRAFIKK (1989-90) Ill, 7. 
Trajan R/A, avtale i forbindelse med Reksten-sa

ken- se SJØFART (1989-90) Il, 3. 

TRAKTATER . . . ....... .. . . ..... .. ..... 710 

Transgen potetplante, utplanting av den første- se 
JORDBRUK (1989-90) Ill, 6. 

Transplantasjoner, medlemskap i Eurotransplant. 
se HELSEVESEN (1991-92) Ill, 13. 

- situasjonen for hjertepasienter- se HELSEVE
SEN (1991-92) Ill, 5. 

Transport av farlig gods, opplæring for utøvere- se 
VEGTRAFIKK (1991-92) Ill, 8. 

- av farlig last, befrakteransvar - se SIKKERHET 
TIL SJØS (1991-92) Ill, 8. 

Transport 94, monopol på busstransport under OL 
-se VEGTRAFIKK (1991-92) Ill, 15. 

Transport av flis og tømmer over fra bane til veg -
se SAMFERDSEL (1989-90) Ill, 4. 

Transport for funksjonshemmede - se HELSEVE
SEN (1989-90) Il, 4. 

Transporteffektiviseringsutvalget, åpning for an
bud i rutetrafikken- se SAMFERDSEL (1990-
91) IV, l. 

Transportinvest A/S, NSB-deltakelse i aksjeutvi
delse· se STATSBUDSJETTET (1991-92) I, 36. 

Transportkostnader i helsesektoren, sammen
heng med behandlingskostnader - se HELSE
VESEN (1990-91) Ill, 14. 

Transportkostnader i Norge og konkurranseevnen 
-se VEGVESEN (1989-90) Ill, 8. 

Transportmidler, muligheter for investeringer i 
miljøvennlige- se VEGTRAFIKK (1989-90) Ill, 9 
og 10. 

Transportnæringen, rammevilkår og utflaggings
fare- se SÆRAVGIFTER (1992-93) Ill, 3. 

Transportplanlegging, rikspolitiske retningslinjer 
for areal-, veg- og - se DEPARTEMENTER 
(1992-93) I, 9 og- SAMFERDSEL (1992-93) I, l. 

Transportstøtte, reduksjon i distriktskostnader - se 
SAMFERDSEL (1989-90) Ill, 10. 

Transportsubsidier, endr. budsjett 1989 pga. økt 
dollarkurs- se SAMFERDSEL (1989-90) Il, l. 

- revidert budsjett 1991- se SAMFERDSEL (1991-
92) li, 2. 

Transportsystem, under OL-avviklingen - se VEG
TRAFIKK (1991-92) Ill, 5. 

Transporttilbud i distriktene - se DISTRIKTSUT
BYGGING (1989-90) Ill, 14. 

Tranøy kommune, bev. til oppryddings- og sik
ringsarbeider- se FORSVAR (1991-92) Il, 3. 

- Troms, vederlagsfri overtakelse av Forsvarets ei
endommer- se FORSVAR (1990-91) li, 3. 

Tranøy losstasjon, nedleggelse- se SIKKERHET 
TIL SJØS (1990-91) I, l. 

Treforedlingsindustri, betalingsproblemer ved 
eksport til Sovjetunionen- se UTENRIKSHAN
DEL (1990-91) Il, 5 

- bruk av olje fremfor elektrisitet - se INDUSTRI 
(1992-93) Ill, 6. 

- garanti Ior eksport til Sovjetunionen- se UTEN
RIKSHANDEL (1990-91) Il, 14; (1990-91) Ill, l, 4, 
6 og 10 

- halvering av C02-avgift 1993 - se STATSBUD
SJETTET (1992-93) I, 32. 

- kraftleveranser - se ELEKTRISITET (1990-91) 
Ill, 13 

- reservasjon mot reduksjon av klororganiske ut
slipp- se MIWØVERN (1990-91) Ill, 6. 

Treholt, Thorstein, minnetale over tidl. stortings
repr. , S .tid . 3100 (30 .3.93). 

Trenregimentet, etablering av - se FORSVAR 
(1992-93) Il, 11. 

TRESS-90, datautstyr til trygdeetaten - se TRYG
DER (1990-91) Il, 8. 

Triasreservoaret, tiltredelse av drivverdighet i Lo
ke- se OLJEUTVINNING (1990-91) Il, 3. 

Trio Ving A/S, Prisrådets vedtak om behandling av 
konkurrent- se PRISER (1990-91) Ill, 3. 

TRIPS, beskyttelse av i-lands opphavsrettigheter 
se ØKONOMISK SAMARBEID (1991-92) Ill, 5. 

- import av genmodifiserte organismer - se ØKO
NOMISK SAMARBEID (1991-92) Ill, 9. 

Troll fase I, gasskraftverk på Kollsnes i Øygarden -
se OLJEUTVINNING (1991-92) Ill, l. 

- tildeling av tidligere ikke-fordelte volumer - se 
OLJEUTVINNING (1992-93) Il, l. 

Troll fasen, utbygging og drift- se OLJEUTVIN
NING (1991-92) Il, 3. 

Trollfeltet, Statoildeltakelse i transportsystem- se 
OWEUTVINNING (1992-93) I, 2. 

Troms, avfall etter militærøvelser - se FORSVAR 
(1990-91) Ill, 9 

- behandlingstilbud for unge stoffmisbrukere - se 
NARKOTIKA (1992-93) Ill, l. 

- bemanningssituasjonen i primærhelsetjenesten 
-se HELSEVESEN (1990-91) Ill, 17 

- forsvarets utbyggingsplaner og naturvernet- se 
FORSVAR (1989-90) Ill, 3. 

- kritikk og oppsigelse av sogneprest i Kvæfjord
se DEN NORSKE KIRKE (1990-91) III, 2 

- miljøkonsekvenser ved Forsvarets etableringer i 
-se FORSVAR (1989-90) Ill, 22 

- og Nordland, legedekning- se HELSEVESEN 
(1990-91) Ill, 18. 

- samisk språklov gjeldende for Kåfjord kommu
ne- se KOMMUNER (1991-92) Ill, 12. 

- utbygging av militære anlegg - se FORSVAR 
(1989-90) Ill, 5. 

Troms fylkeskommune drift av regionsenter for 
døvblindfødte - se STATSBUDSJETIET (1991-
92) Il, 11. 

- garanti for utgifter ved regionsenter for døv
blind fødte- se FYLKESKOMMUNENES ØKO
NOMI (1992-93) I , 3. 

- sender brev om bank- og kredittvesenet i Troms 
- se FYLKER (1989-90) Il, 2 

- sender brev om bruk av samisk språk - se FYL-
KER (1989-90) Il, 3 

- sender brev om Ibestad kommunes fastlandsfor
bindelse- se FYLKER (1989-90) Il, 4. 

- sender uttalelse om driftsorganisasjon for Nord
land (1992-93) Il- se FYLKER (1992-93) Il, 7. 

- sender uttalelse om flytting av Polarinstituttet
se FYLKER (1991-92) Il, 3. 
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- sender uttalelse om Reform'94 - se FYLKER 
(1992-93) Il, 6. 

- vegstandarden i- se VEGVESEN (1992-93) Ill, 
16. 

Troms Militære Sykehus- se SYKEHUS (1989-90) 
I, l. 

- dekning av behandlingsutgifter for sivile - se 
FORSVAR (1989-90) I, l. 

Tromskomiteen for jernbane, resolusjon fra - se 
JERNBANER (1990-91) li, l. 

Tromsø, anløpsregler for fremmede ikke-militære 
fartøyers adgang - se FISKEOMSETNING 
(1991-92) Ill, 5. 

- etablering av Fiskeriforskning A/S- se VITEN
SKAP (1991-92) Il, 2. 

- forskningssamarbeid mellom Universitetet, Fis
kerihøgskolen og Havforskningsinstituttet, Ber
gen- se FISKERIER (1989-90) I, 2 

- hovedvegutbygging - se VEGVESEN (1989-90) 
Il, 7 og (1989-90) IV, l. 

- Regionsykehuset, profesjonskonflikten ved - se 
SYKEHUS (1989-90) Ill, 3. 

- underslag av skattemidler fra arbeidsgivere- se 
SKATTEADMINISTRASJON (1990-91) Ill, 2 

- utbygging av Nord-Norgebanen til -se JERN
BANER (1990-91) Ill, 2. 

- veterinærmedisinsk senter, budsjett- se VETE
RINÆRVESEN (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Tromsø kommune, investering i rørinspeksjonsut
styr- se KOMMUNER (1991 -92) Ill, 10. 

- rammetilskudd etter skatteaksjon- se SKATTE
ADMINISTRASJON (1991-92) III, 2. 

Tromsø Regionsykehus, ansvaret for pleietrengen
de ferdigbehandlede pasienter- se SYKEHUS 
(1992-93) Ill, 9. 

- avsetning til fremtidig utstyrssupplering - se 
SYKEHUS (1992-93) Il, 2. 

- driftsmidler til- se SYKEHUS (1992-93) III, 3. 
Tromsø Satellittstasjon, organsiering under 

Norsk Romsenter- se VITENSKAP (1989-90) Il, 
5. 

Tromsø Telemetristasjon, utlemming av Statens 
Pensjonskasse- se STATENS PERSONALPO
LITIKK (1990-91) Il, 4. 

Tromsø Universitet, budsjett - se UNIVERSITET 
(1991-92) I, 2; (1992-93) I, l. 

- forskerrekruttering - se UNIVERSITET (1990-
91) I, 2. 

- søknad om nytt forskningsfartøy - se UNIVER
SITET (1989-90) Ill, l og 15. 

- teologistudium ved - se UNIVERSITET (1991-
92) Ill, l. 

Tromsø veterinærsenter, budsjett 1990- se VETE
RINÆRVESEN (1989-90) I, l. 

Tromsøflaket, utbygging av Snøhvitfeltet- se OL
JEUTVINNING (1989-90) Il, 4. 

Tromsøysundtunnelen, endret kostnadsoverslag -
se VEGVESEN (1989-90) Il, 8. 

Tromøy herredskommune, sammenslåing med 
Arendal bykommune- se KOMMUNER (1990-
91) Il, 24. 

Trondheim, akutthjelp og langsiktige tiltak for Re
gionsykehuset- se SYKEHUS (1991-92) Ill, 13. 

- E6, nedbetaling av gjeld for bompengeselskap -
se VEGVESEN (1991-92) Ill, 22. 

- erverv av industrieiendom- se FORSVAR (1991-
92) Il, 3. 

- nedlegging av Norsk Institutt for by- og region
forskning- se VITENSKAP (1989-90) Ill, 8 

- politirazzia mot mørkhudede - se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1989-90) Ill, 6 

- problemer ved kuvøseavdelingen ved Regionsy
kehuset- se SYKEHUS (1990-91) Ill, 9 

- regionsykehus, behandling med vevceller fra 
aborterte fostre- se SVANGERSKAP (1992-93) 
Ill, 3. 

- regionsykehus, bruk av ledig kapasitet ved Rø
ros sykehus- se SYKEHUS (1991-92) Ill, l. 

- Regionsykehuset, ventelistegarantien for hofte
operasjoner- se SYKEHUS (1990-91) Ill, l 

- reklameforbud i Munkegata - se VEGVESEN 
(1990-9!) Ill, 26. 

- skatteaksjon- se SKATTEADMINISTRASJON 
(1991-92) Ill, 5. 

- storbymeldingen- se KOMMUNENES ØKONO
MI (1991-92) Il, 3. 

- utnyttelse av kapasiteten for hjerteoperasjoner 
ved St. Elisabeth sykehus- se SYKEHUS (1989-
90) Ill, 15 

- utsettelse av prøvedrift for Midt-norsk musikk
teater- se KUNST (1989-90) I, 2. 

Trondheim kommune, vegplanopplegg og alterna
tiv bruk av midler- se VEGVESEN (1992-93) Il, 
7. 

- økte barnehagesatser - se BARNEHAGER 
(1992-93) lii, 2. 

Trondheim offentlige skole for døve, bev. 1991 -se 
SPESIALSKOLER (1990-91) I, l. 

Trondheim tinghus, videreføring av oppussingsar
beider og ombygginger- se STATSBUDSJET
TET (1990-91) I, 31. 

Trondheim Universitet, budsjett - se UNIVERSI
TET (1991-92) I, 2; (1992-93) I, l. 

- Forskningsstiftelsen, fjernundervisning - se 
UNIVERSITET (1990-91) I, 2 

- konstitusjonelle antegnelser 1990 -se RIKSRE
VISJONEN (1991-92) Il, 4. 

- Medisinsk-teknisk forskningssenter - se UNI
VERSITET (1990-91) I, 2 

- preklinisk medisinstudium - se HØGRE UT
DANNING (1990-91) Il, 2. 

- psykologistudium ved - se UNIVERSITET 
(1991-92) Ill, 4. 

Trondheim-området, hovedvegnettet - se VEGVE
SEN (1989-90) li, 5. 

TrondheimSolistene, bev. 1993- se KUNST (1992-
93) I, 2. 

Trondhjems Kunstforening, nedleggelse av - se 
KUNST (1991-92) III, l. 

Tronfølgen, lik arverett for begge kjønn- se KON
GEN (1989-90) Il, 2. 

Trontaledebatt - se REGJERINGEN (1989-90) Il, 
6; (1990-91) li, l; (1991-92) li, l; (1992-93) Il, l. 

Tropisk tømmer, forslag om importforbud av- se 
MILJØVERN (1990-91) Il, 13 

- importforbud for - se NATuRVERN (1989-90) 
Ul, 19. 

- oppfordring fra kommuner til importforbud - se 
MILJØVERN (1990-91) li, 1-4 og 6-11. 

- oppfordring til importforbud av - se MILJØ
VERN (1991-92) li, 3 og 6; (1991-92) Ill, 30. 

TROSSAMFUNN ...................... 719 

Trygdeavgift - se FOLKETRYGD (1989-90) I, 3; 
(1990-91) I, 3; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- på personinntekt i næring over 12G, redusert- se 
SKATTER (1991-92) IV, 4. 

Trygdeetaten, budsjett- se TRYGDER (1991-92) I, 
3; (1992-93) I, 2. 
fullmakt til kjøp av datautstyr - se TRYGDER 
(1990-91) Il, 8 
hovedansvar for attføringsarbeidet - se TRYG
DER (1992-93) Ill, 5. 
lovredigering i forbindelse med omorganisering 
-se TRYGDER (1990-91) IV, 5 
omstrukturering -se TRYGDER (1990-91) I, 2; 
(1991-92) I, 2. 
overføring av bidragssaker fra lensmannsetaten 
-se TRYGDER (1990-91) Ill, 7. 

- saldering 1992- se FOLKETRYGD (1991-92) I, 6. 
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Trygdefinansieringssystemet for leger, endring i -
se HELSEVESEN (1990-91) Ill, 32. 

Trygdekontor, samordning av tjenester med ar
beidsformidling og sosialkontor - se STATS
BUDSJETTET (1990-91) Il, 14. 

Trygdekontorene, budsjett 1990 - se TRYGDER 
(1989-90) I, 2. 

Trygdekontorenes Landsforening, tilskudd 1992 -
se TRYGDER (1991-92) I, 2. 

- utsettelse av avvikling- se TRYGDER (1991-92) 
IV, l. 

Trygdeoppgjøret • se FOLKETRYGD (1989-90) Il, 
9; (1991-92) Il, 10; (1990-91) Il, 12 og IV, 4; (1992-
93) Il, 8. 

Trygdeordning for utenlandske sjøfolk, endr. i- se 
SJØFOLK (1989-90) IV, 2. 

TRYGDER ............... .. ...... . . . ... 721 

Trygderefusjon, bortfall for privatpraktiserende 
uten avtale etablert etter 10.10.92- se TRYGDER 
(1992-93) l, 2 og (1992-93) IV, 3. 

Trygderetten, budsjett- se TRYGDER (1989-90) I, 
2; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- gebyr på ankesaker- se TRYGDER (1990-91) Ill, 
12. 

Trygderettsloven, endr. - se TRYGDER (1989-90) 
IV, 2; (1990-91) IV, 2 og 5; (1992-93) IV, 5. 

Trygghetsdatablad for brann- og eksplosjonsfarli
ge varer -se ARBEIDSMILJØ (1992-93) IV, 3. 

Trykkimpregnering, regler for bruk av giftstoffer -
se FORURENSNING (1991-92) Ill, 2. 

Trysilelva, overføring av tømmertransport til veg -
se SAMFERDSEL (1990-91) Ill, 7. 

Trær i storbyene, undersøkelse av helsetilstanden -
se NATURVERN (1989-90) Ill, 23. 

Trøndelag, erstatningsutbetalinger etter orkan. se 
NATURSKADER (1991-92) Il, 3; (1992-93) Ill, l. 

- forsikringsoppgjør etter orkan- se NATURSKA
DER (1992-93) Ill, 2. 

- opprettholdelse av sysselsetting ved Stormøllen 
AlS i- se SYSSELSETTING (1991-92) Ill, 6. 

- ordning med naturpoliti - se NATURVERN 
(1990-91) Ill, 16 . 

- redningsarbeidet etter orkan - se N ATURSKA
DER (1991-92) Il, l. 

- tilleggsbev. etter orkan - se NATURSKADER 
(1991-92) Il, 2; (1992-93) Il, 2. 

Trøndelag Bomveiselskap A/S, finansiering av ho
vedvegnettet i Trondheim-området - se VEGVE
SEN (1989-90) Il, 5. 

Trøndelag Kunstgalleri, nedleggelse av - se 
KUNST (1991-92) Ill, l. 

Trøndelag psykiatriske sykehus, avd. Brøset, 
driftsgarantiavtale i forb. med omsorg for særlig 
vanskelige og/eller farlige sinnslidende- se SY
KEHUS (1990-91) Il, l. 

- garanti for underforbruk- se SYKEHUS (1992-
93) I, l. 

- tilskudd 1992 ·se SYKEHUS (1992-93) Il, 2. 
Trøndelag Teater, bev. 1992 til nybygg- se KUL

TUR (1991-92) I, 2 og 3. 
- bev. til prosjektering av nybygg- se KULTUR 

(1990-91) I, 2. 
- tidsplan for nybygg- se KUNST (1991-92) Ill, 5. 

utsettelse av nybygg- se KULTUR (1989-90) I, 2. 
Trønderverftet AlS, Malvik, byggeoppdrag innen 

ferjedriften- se FERGER (1992-93) Ill, l. 
Trålfiske etter blåkveite- se FISKERIER (1989-90) 

Ill, 30 
- i Barentshavet- se FISKERIER (1989-90) Ill, 17. 
Tsjekkoslovakia, EFs assosieringsavtale med - se 

EFTA/EF (1992-93) Il, 20. 
- finansieringsordninger for - se ØKONOMISK 

SAMARBEID (1990-91) Il, 14. 

- investeringsgarantiordning - se UTENRIKS
HANDEL (1991-92) Il, 6. 

- ratifikasjon av frihandelsavtale med EFTA-lan
dene- se TRAKTATER (1991-92) Il, 9. 

- støtte til demokratiseringsprosessen- se UTEN
RIKSSAKER (1989-90) Ill, 7. 

Tsjernobyl, informasjon om konsekvenser etter 
ulykken- se ATOMKRAFT (1991-92) III, 2. 

- norsk hjelp til stråleskadde barn - se ATOM
KRAFT (1990-91) Ill, 8. 

Tuddal, nedleggelse av postkontor- se POST (1989-
90) Ill, 4. 

Tune herredskommune, sammenslåing med 
Sarpsborg bykommune - se KOMMUNER 
(1990-91) Il, 24. 

Tune prestegård, innløsingspriser for festetomter -
se DEN NORSKE KIRKE (1991-92) Ill, 4. 

Tungtransport, tiltak mot lovløse tilstander - se 
VEG'æAFIKK (1992-93) Ill, 3. 

Tungtvann, fra Norge til Israel, kontroll av - se 
ATOMKRAFT (1989-90) III, l 

- lekkasje fra Halden-reaktoren - se ATOM
KRAFT (1991-92) Ill, l. 

- videresending til India av norskprodusert - se 
ATOMKRAFT (1989-90) Ill, 5; (1990-91) Ill, 7. 

Tunnelbaner, ny jernbanelov - se JERNBANER 
(1992-93) IV, L 

Tunneler, nye normkrav for- se VEGVESEN (1989-
90) Ill, 24. 

- nødtelefoner og sikkerhetsutstyr i- se VEGVE
SEN (1992-93) III, 2. 

- sikring på Rv 288 mellom Hol og Aurland - se 
VEGVESEN (1990-91) Ill, 10. 

Tunnelprosjektet for skip, Stad, Austrheim kom
mune sender oppfordring om bev. til - se VEG
VESEN (1990-91) Il, 4 

- for skip, Stad, Ulstein formannskap sender hen
stilling om prioritering av - se VEGVESEN 
(1990-91) Il, 6. 

Turisme - se REISELIVSNÆRING 
- i Finnmark og Nord-Troms, utbygging av - se 

DISTRIKTSUTBYGGING (1989-90) Il, 3. 
- regulering på Svalbard -se SVALBARD (1990-

91) IV, l. 
Turistbusser, toalettavfall fra - se VEGTRAFIKK 

(1989-90) Ill, l. 
Turister, bistand i utlandet fra norske myndigheter 

-se UTENRIKSSAKER (1989-90) Ill, 26 . 
Turistskip, tollkontroll av utenlandske • se TOLL 

(1991-92) Ill, 4. 
Turiststeder, åpningsbestemmelser for utsalgsste

der- se VAREHANDEL (1990-91) IV, l. 
Turistvisum, avslag for folk fra u-land som ynsker 

å vitje familie i Noreg · se INNVANDRERE 
(1989-90) Ill, 27. 

Tumekontor for musikere, budsjettering - se 
KUNST (1992-93) Il, 2. 

Turvogn, deregulering av løyve - se SAMFERDSEL 
(1992-93) IV, l. 

Tusvik, Inga Lovise, minnetale over tidl. stortings
repr., S.tid. 3765 (26.5.92). 

TV-aksjonen 1992, tilskudd til - se NORSK RIKS
KRINGKASTING (1992-93) Il, l. 

TV-Flax, pengegevinststørrelsen- se LOITERI OG 
SPILL (1992-93) Ill, 2. 

TV-kanal, samarbeid om en felles nordisk satellitt
sendt- se KRINGKASTING (1992-93) Il, 5. 

TV-konkurranser, skattefritak for premier vunnet i 
·se SKATTEFRADRAG (1989-90) III, 2 og (1989-
90) IV, 3 og 7. 

TV-omformere, enklere konsesjonsbehandling for 
private· se KRINGKASTING (1989-90) Ill, 5. 

TV-program, forbud mot bruk av dyr i underhold
ningsøyemed - se KRINGKASTING (1992-93) 
Ill, l. 
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teksting for døve- se KRINGKASTING (1992-
93) Ill, 6. 

- utveksling mellom nordiske land -se KRING
KASTING (1989-90) Ill, 4. 

TV-reklame, Forbrukerombudet tilsyn med - se 
KRINGKASTING (1990-91) IV, 2. 

TV-selskap, pris på leie av linjer for forhåndsomta
le av OL- se KRINGKASTING (1992-93) Ill, 3. 

- regelen om 50 pst. egenproduserte program for 
lokale- se KRINGKASTING (1992-93) Il, 4. 

TV2, konsesjonsvilkår om lokalisering til Bergen
se KRINGKASTING (1991-92) Il, 2. 

- leige av kapasitet i Televerket- se KRINGKAS
TING (1990-91) Ill, 4. 

- lokalisering av hovedsete -se KRINGKASTING 
(1990-91) Il, l. 

- lov om reklame i kringkasting m.v. - se KRING
KASTING (1990-91) IV, l. 

- pengegevinststørrelsen for TV-Flax - se LOTTE
RI OG SPILL (1992-93) Ill, 2. 

- programråd for- se KRINGKASTING (1991-92) 
Il, 2. 

- regler for eierbegrensning innen EØS-avtalen -
se KRINGKASTING (1991-92) Ill, 7. 

- spørsmålet om reklamefinansiert - se KRING
KASTING (1989-90) Il, l. 

- Televerkets oversikt over dekningsgrad - se 
KRINGKASTING (1990-91) Ill, 6. 

TV3, forbud mot videreformidling av program- se 
KRINGKASTING (1990-91) Ill, 7. 

Tvangsauksjon, støtte til familie som må selge bo
lig på - se FUNKSJONSHEMMEDE (1990-91) 
Ill, 14. 

- utelatelse av adresse ved kunngjøring - se 
RETTSVESEN (1992-93) IV, 6. 

- utvidelse av 6 måneders regelen- se RETTSVE
SEN (1989-90) IV, l. 

Tvangsauksjoner, bruk av adresse ved annonse
ring- se RETTSVESEN (1991-92) IV, 2. 

- forslag om foreløpig stans - se DEN NORSKE 
STATS HUSBANK (1991-92) Il, 5. 

- økonomiske problemer som følge av kvoteregu
leringer- se LANDBRUK (1991-92) Ill, 18. 

Tvangsbehandling av rusmiddelmisbrukere, insti
tusjoner - se HELSEINSTITUSJONER (1991-
92) Ill, 7. 

- ved Østfold psykiatriske sykehus - se SYKE
HUS (1991-92) Ill, 5. 

Tvangsfullbyrdelsesloven - se RETTSVESEN 
(1991-92) IV, 4. 

- endr. i- se INTERNASJONAL RETT (1992-93) 
IV, 2; RETTSVESEN (1989-90) IV, l og 3; (1990-
91) IV, 4; (1991-92) IV, 2; (1992-93) IV, l og 8. 

- teknisk opprydding før ikrafttredelse - se 
RETTSVESEN (1992-93) IV, 6 . 

Tvangslisenser, endr. i patentloven- se INDUSTRI 
(1990-91) IV, l. 

Tvangsmulkt, endr. i Norges Banks adgang til å 
ilegge- se NORGES BANK (1990-91) IV, l. 

Tvedestrand, problemer for lensmannskontoret -
se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1989-90) 
III, 21. 

- støygrense for Glasshytta A/S i samsvar med 
byggeforskriftene - se MILJØVERN (1991-92) 
III,l. 

Tvedestrand lensmannskontor, pengemangel ved 
-se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1989-
90) Ill, 19. 

Tveita Fritidsklubb, forslag om statlig tilskudd til 
arbeidet for eldre - se UNGDOMSARBEID 
(1989-90) Il, l. 

TVINN, (Tollvesenets informasjonssystem med 
næringslivet i Norge)- se TOLL (1990-91) I, 2 og 
Il, 2. 

- elektronisk tollbehandling i Bergen - se TOLL 
(1990-91) Ill, l 

- Riksrevisjonens kritikk av kontroll- og revi
sjonsmuligheter - se TOLL (1991-92) Il, l. 

Tvistemålsloven, endr. for å rasjonalisere saksbe
handling- se DOMSTOLER (1989-90) IV, 3 

- endr. i (statsforetak) - se STATSBEDRIFTER 
(1990-91) IV, l. 

- endr. i (unntak for kretsmønstre for integrerte 
kretser) -se KULTUR (1989-90) IV, 3. 

- endr. i- se DOMSTOLER (1991-92) IV, l og FA
MILIE (1991-92) IV, 2; JORDBRUK (1992-93) IV, 
2; RETTSVESEN (1990-91) IV, 4. 

- endr. i forbindelse med ny ekteskapslov- se FA
MILIE (1990-91) IV, 4 

- endr. som følge av EØS-avtalen- se DOMSTO
LER (1992-93) IV, l. 

TVNorge, dispensasjon fra reklamereglene for Ca
sino- se KRINGKASTING (1990-91) Ill, 2 

- forbud mot videreformidling av program - se 
KRINGKASTING (1990-91) Ill, 7. 

- Kulturdepartementets vedtak om stans av sen
dinger - se KRINGKASTING (1992-93) Il, 1 og 
(1992-93) Ill, 2. 

- midlertidig lov om sanksjoner ved brudd på lov 
om reklame i kringkasting - se KRINGKAS
TING (1992-93) IV, 3. 

Tvungen lønnsnemnd i tømmermålerkonflikt- se 
LØNN (1992-93) IV, l. 

TV, NRK, Kveldsnyttsending på lørdager og sønda
ger- se NORSK RIKSKRINGKASTING (1991-
92) Ill, 3. 

Tynset sykehus som akuttsykehus- se SYKEHUS 
(1992~93) Ill, 19. 

Tyrkia, angrep på kurdere på irakisk territorium
se UTENRIKSSAKER (1991-92) Ill, 7. 

- behandling av asylsøknader fra kurdere - se 
INNVANDRERE (1989-90) Ill, 4. 

- innsyn for Revmatikerforbundet i hygienerap
port om kursted- se HELSEVESEN (1992-93) 
Ill, 12. 

- NATOs vedtak om å sende kampfly til- se NATO 
(POLITISKE SPM) (1990-91) Ill, 2 

- Norges forhold til - se UTENRIKSSAKER 
(1992-93) Il, 2. 

- norske luft-til-luft raketter til - se UTENRIKS
SAKER (1990-91) Il, 9 

- ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA
landene og -se TRAKTATER (1991-92) Il, 7. 

- situasjonen for kurderne - se UTENRIKSSA
KER (1991-92) 11, 6. 

- tilbakelevering av våpen utlånt under Golf- kon
flikten- se NATO (POLITISKE SPM) (1990-91) 
Ill, 3. 

- utlån av Sidewinder-raketter og overføring av 
ABC-vememateriell- se FORSVAR (1991-92) Il, 
3. 

- våpeneksport til - se UTENRIKSHANDEL 
(1992-93) Ill, 10. 

Tysfjord, avfyring av torpedo- se FORSVAR (1991-
92) Ill, 8. 

- bev. til kulturbygg- se KULTUR (1990-91) I, 2. 
Tyskland, deponering av spesialavfall i Norge- se 

FORURENSNING (1991-92) Ill, 25. 
- overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskat

ning- se SKATTEAVTALER (1991-92) Il, l. 
Tyssedal kraftstasjon, avtale om nedleggelse - se 

ELEKTRISITET (1991-92) Il, 4. 
Tyssedal-Odda, sikring av Rv 47- se VEGVESEN 

(1991-92) Ill, 4. 
Tyssefaldene A/S, avtale om nedleggelse av kraft

stasjoner- se ELEKTRISITET (1991-92) Il, 4. 
Tysvær kommune sender uttalelse om a tomsprøve

sprengninger- se KOMMUNER (1992-93) Il, 11. 
- Rogaland, etablering av steinknuseverk- se IN

DUSTRIUTBYGGING (1989-90) III, 3 og 5. 
Tømmerelv-Fossberg, veitras~alg - se VEGVE

SEN (1991-92) Ill, l. 
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TømmermAlemes Landsforening, lov om lønns
nemndbehandling av arbeidstvist - se LØNN 
(1992-93) IV, l. 

Tømmertransport, kostnadene ved - se VEGVE
SEN (1989-90) Ill, 8 

- over fra bane til veg- se SAMFERDSEL (1989-
90) Ill, 4. 

- overføring fra fløting til veg - se SAMFERDSEL 
(1990-91) Ill, 7. 

Tønsberg postterminal, flytting av Skien terminal 
til- se POST (1992-93) Ill, 2. 

Tørke, tilskudd til Avlingsskadefondet etter - se 
LANDBRUK (1992-93) Il, 2 og 4. 

Tørresvik, Fauske, midlertidig botilbud under ve
gomlegging- se VEGVESEN (1992-93) Ill, 20. 

Tørrfisknæringen, avvikling av ekstraordinære lån 
-se FISKEOMSETNING (1992-93) Il, 2. 

- stortingsvedtak om gjeldsnedskriving - se FIS-
KEOMSETNING (1989-90) Ill, 8. 

Tøsdal, Margit, minnetale over tidl. lagtingspresi
dent, S.tid. 2393 (14.1.93). 

Ubåtsamarbeid, norsk-tysk - se FORSVARSMA
TERIELL (1992-93) I, l. 

UFA-avtalen, merutgifter som følge av- se STATS
BUDSJETTET (1990-91) I, 31. 

Uføre, bev. til øking av sluttpoengtall til uføre født 
før 1945 og til en dr. av aldersgrensen for unge 
uføre- se TRYGDER (1991-92) Il, 11 og (1991-92) 
IV, l. 

- garantert tilleggspensjon for unge - se TRYG
DER (1991-92) IV, 5. 

- økning av sluttpoengtallet for unge- se FOLKE
TRYGD (1990-91) Il, 12 og (1990-91) IV, 4. 

Uførepensjoner (Attføringsmeldingen) -se TRYG
DER (1992-93) Il, l. 

- attføring av funksjonshemmede til arbeidslivet -
se TRYGDER (1990-91) Il, 4 

- attføring og flytting som alternativ til trygd- se 
TRYGDER (1989-90) Ill, 5 

- avvikling av særordning pga. alderdomssvek
kelse og forskriftshjemmel for fastsettelse av fri 
inntekt- se TRYGDER (1989-90) IV, l 

- beregning av tilleggspensjoner ved løpende - se 
TRYGDER (1992-93) IV, 3. 

- budsjett- se TRYGDER (1989-90) l, 2; (1990-91) l, 
2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

- fast etterprøvingssystem for - se TRYGDER 
(1992-93) IV, 3. 

- forslag om å oppheve forskjeller- se TRYGDER 
(1991-92) Il, 5. 

- forslag til Regjeringen om å legge frem flere for
slag i bebudet stortingsmelding - se TRYGDER 
(1990-91) Il, 6 

- framtidig avgjørelsesmyndighet av saker - se 
TRYGDER (1990-91) IV, 5 

- justering for selvstendig næringsdrivende med 
pensjonsgivende inntekt- se TRYGDER (1990-
91) IV, 6; (1991-92) IV, L 

- oppfølging av ordningen - se TRYGDER (1990-
91) IV, 2 

- oppjustering for dels yrkesaktiv/dels hjemmear
beidende- se TRYGDER (1991-92) IV, l. 

- redusert vekst i- se TRYGDER (1992-93) I, 2. 
- rekruttering blant pendlere til - se TRYGDER 

(1990-91) Ill, 6. 
- Telemark legeforenings kriterier for- se TRYG

DER (1990-91) Ill, 10. 
- til friske mennesker - se TRYGDER (1989-90) 

Ill, l. 
- tiltak for å begrense- se TRYGDER (1990-91) IV, 

4. 
- utviklingen i utgiftene til . se FOLKETRYGD 

(1990-91) I, 8 
- økningen i -se TRYGDER (1990-91) I, 2; (1991-

92) I, 2. 
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Uførepensjonerte, statens engasjement av, bud
sjett - se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- økning i antall- se TRYGDER (1989-90) Il, 4. 
Uganda, ev. støtte til demokratiutvikling - se UT

VIKLINGSHJELP (1990-91) I, 2. 
Uketimetall, oppheving av lovfesting- se GRUNN

SKOLE (1990-91) IV, 2. 
Ukraina, Statkorns kjøp av aksjer i utviklingssel

skap- se LANDBRUK (1991-92) Il, 6. 
ULA-klasse ubåter, norsk tysk samarbeid - se 

FORSVARSMATERIELL (1992-93) I, l. 
U-land, importkvoter og tollsatser for tekstilimport 

fra- se UTENRIKSHANDEL (1990-91) Ill, 7. 
U-land forøvrig- se UTVIKLINGSHJELP 
U-landsstudenter, ettergivelse av gjeld for visse 

studenter - se STUDIEFINANSIERING (1992-
93) IV, l. 

Ulefoss, lokalisering av landbruksetaten i Tele
mark- se LANDBRUK (1989-90) Ill, 14. 

Ulempegodtgjøring, skattefri, for personell som 
tjenestegjør i forbindelse med Golf-konflikten -
se FN- STYRKER (1990-91) IV, l. 

Ullensaker, utslippstillatelse for Norsk Fett- og Li
mindustri A/S- se FORURENSNING (1990-91) 
Ill, 31; (1991-92) Ill, 21. 

Ullensaker kommune, sender uttalelse om strøm
prisøkning- se ELEKTRISITET (1989-90) Il, 3. 

Ullern videregående skole, sortering av elever - se 
VIDEREGAENDE SKOLER (1991-92) Ill, 8. 

Ullersmo, sikkerhetsavdeling - se FENGSLER 
(1991-92) I, l. 

- sikkerhetsbunker- se FENGSLER (1990-91) I, l. 
Ullersmo landsfengsel, heroinomsetning på - se 

FENGSLER (1989-90) Ill, 4. 
Ullevål sykehus, effektivitetsutviklingen - se SY

KEHUS (1989-90) Ill, 9. 
- utvikling av edb-systemer i samarbeid med 

Scanvest Olivetti- se INDUSTRI (1990-91) Ill, 4. 
Ulstein formannskap sender henstilling om priori

tering av Stad Skipstunnelprosjekt - se KOM
MUNER (1990-91) Il, 20. 

Ulstein kommune sender brev om HVPU -refor
men -se KOMMUNENES ØKONOMI (1989-90) 
Il, 4. 

Ulv, forbud mot felling i nødverge - se NATUR
VERN (1990-91) Ill, 4. 

- forvaltning av- se NATURVERN (1991-92) Il, 2. 
- innstramming av nødvergebestemmelsen i vilt-

loven- se NATURVERN (1992-93) IV, 2. 
- nødrettsbestemmelsene i viltloven som gir ad

gang til felling av - se NATURVERN (1989-90) 
Ill, 25. 

Ulven leir, ny forlegning- se FORSVARSMATERI
ELL (1989-90) Il, 3. 

Umyndiggjøringsloven, endr. i meldepliktsreglene 
-se PERSONVERN (1989-90) IV, l; (1992-93) IV, 
l. 

- kjæremålsadgang mot fastsetting av godtgjørel
se for tjeneste i vergemålsretten - se RETTSVE
SEN (1989-90) IV, 5. 

UNCTAD, samtykke til ratifikasjon av internasjo
nal avtale om jute og juteproduksjon - se FN 
(1990-91) Il, 4. 

Underholdningsprogrammer, skattefritak for pre
mier- se SKATTEFRADRAG (1989-90) Ill, 2 og 
(1989-90) IV, 3 og 7. 

Underholdsbidrag, endr. i lov om innkreving av
se FAMILIE (1989-90) IV, 2 

- forskuttering, budsjett- se FAMILIE (1989-90) I, 
3; (1990-91) I, 3; (1991-92) I, 3; (1992-93) I, 2. 

- indeksregulering av- se FAMILIE (1991-92) IV, 
l. 
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Underskuddsframføring ved fusjon, opphevelse 
av forbud mot- se BEDRIFTSBESKATNING 
(1989-90) IV, l. 

Undersøkelseskommisjon etter Scandinavian 
Star-ulykken, deltakelse av LO - se SJØFART 
(1989-90) III, 7. 

Undervannsbåter, nye i ULA-klassen og oppdate
ring av KOBBEN-klassen- se FORSVARSMA
TERIELL (1989-90) I, l. 

Undervisningspersonalet, forhandlingsansvaret 
for - se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1989-90) Il, 5. 

UNFPA, FNs befolkningsfond, tilleggsbev. 1992 -
se FN (1992-93) Il, l. 

Ung i dag- gammel i morgen, tilskudd 1991 -se 
ELDREOMSORG (1990-91) I, l. 

Ung i storby 92, prosjekt for arbeidsledig ungdom -
se UNGDOMSARBEID (1991-92) Ill, l. 

Ungarn, finansieringsordninger for - se ØKONO
MISK SAMARBEID (1990-91) Il, 14. 

- frihandelsavtale mellom EFTA-landene og - se 
TRAKTATER (1992-93) Il, 24. 

- investeringsgarantiordning - se UTENRIKS
HANDEL (1991-92) Il, 6. 

- økonomisk støtte til musikkstudenter i - se 
STUDIEFINANSIERING (1991-92) Ill, l. 

Ungdom i Oppdrag, barneskole i Stange- se PRI
VATSKOLER (1990-91) Ill, l. 

UNGDOMSARBEID ................... 731 

Ungdomshuset «Bootleg» i Oslo, nedleggelse av -
se UNGDOMSARBEID (1990-91) III, 2. 

Ungdomskriminalitet, konfliktråd for barn under 
15 år- se UNGDOMSARBEID (1992-93) Ill, 3. 

- tiltak mot- se UNGDOMSARBEID (1992-93) Ill, 
l og 2. 

Ungdomsledighet, forslag fra Berit Brørby Larsen 
om å sikre tilbud om arbeid eller utdanning - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. 

- tiltak mot - se SYSSELSETTING (1989-90) Ill, 
35. 

Ungdomspolitikk, mot et nytt hundreår - se RE
GJERINGEN (1992-93) Il, 10. 

- overføring av ansvar fra Kulturdepartementet til 
Barne- og familiedepartementet - se DEPARTE
MENTER (1990-91) l, 12. 

Ungdomsvern, budsjett- se BARNEVERN (1989-
90) I, 3; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

UNHCR, FNs Høykommissær for flyktninger, bev. 
1991 -se FN (1990-91) I, 2. 

UNI Forsikring, oppheving av lov og søknad om 
omdannelse til aksjeselskap og fusjonsspørsmål 
-se FORSIKRING (1989-90) IV, l. 

UNI Storebrand AS, adgang til delvis utenlandsk 
eierskap -se FORSIKRING (1992-93) IV, 4. 

- en foreløpig orientering om krisen- se FORSIK
RING (1992-93) Il, 2. 

- erstatning for bilstereoer hos en bestemt for
handler- se FORSIKRING (1990-91) III, 2 

- forslag fra Kristin Halvorsen om stortingsbe
handling av fusjonssøknad fra - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I. 

- forslag om offentlig gransking - se FORSIK
RING (1992-93) Il, 3. 

- garanti for styreansvar- se FORSIKRING (1992-
93) Il, l. 

- honorarer til styremedlemmer - se FORSIK
RING (1992-93) Ill, 11. 

- konsesjon for kjøp av eierandel i Skandia - se 
FORSIKRING (1991-92) Ill, l. 

- myndighetenes rolle i utviklingen i - se FOR
SIKRING (1992-93) Il, 6. 

- sikring av forbrukerinteresser etter oppkjøp - se 
FORSIKRING (1991-92) Ill, 5. 

- statlig støtte til kjøp av Skandia - se FORSIK
RING (1991-92) Ill, 7. 

UNICEF, endr. budsjett 1991 - se FN (1990-91) Il, 
13. 

- FNs barnefond, tilleggsbev. 1992- se FN (1992-
93)ll, l. 

UNICEFs fond, tilskudd til bekjempelse av barne
dødelighet- se UTVIKLINGSHJELP (1989-90) 
Il, l. 

UNIFIL-deltakelsen (utenriksdebatt) - se UTEN
RIKSSAKER (1989-90) Il, 2. 

UNIFIL, FNs fredsbevarende styrker i Libanon- se 
FN- STYRKER. 

UNIKOM (United Nation Iraq-Kuwait Observation 
Mission) - se FN -STYRKER. 

- norsk deltakelse- se FN-STYRKER (1990-91) Il, 
2. 

UNIMOG (UN Iran-Irak Military Observer 
Group), tilskudd 1990- se FN (1989-90) I, l. 

United World College, Fjaler, planleggingsmidler 
1991 -se PRIVATSKOLER (1990-91) I, l; (1991-
92) I, l. 

UNIVERSITET ........................ 733 

Universitetsbibliotek, bev. til prosjektering og 
byggestart - se UNIVERSITET (1991-92) I, 2; 
(1992-93) I, l. 

- Oslo, forhold til Nasjonalbiblioteket - se BIB
LIOTEK OG LITTERATUR (1990-91) Ill, 2 

- prosjektering av kombinert undervisningsbygg 
og- se UNIVERSITET (1990-91) I, 2. 

Universitetsstudiene pA Kjeller, innlemming i 
Statens Pensjonskasse- se STATENS PERSO
NALPOLITIKK (1990-91) Il, 4. 

Universitetssykehus, budsjett 1990- se SYKEHUS 
(1989-90) I, l. 

UNOSOM Il, utvidelse av totalrammen for delta
kelse i fredsbevarende styrker i forbindelse med 
-se FN-STYRKER (1992-93) Il, 2. 

UNPROFOR, norsk deltagelse i fredsbevarende 
operasjoneri Bosnia-Hercegovina - se FN
STYRKER (1992-92) Il, 3. 

- norsk deltakelsP. i den sivile del av FNs fredsbe
varende operasjoner i Jugoslavia -se FN (1992-
93) l, l. 

UNTAG (UN Transition Assistance Group) i Nami
bia, tilskudd 1990- se FN (1989-90) I, l og li, l. 

- finansiering av FNs styrke i Namibia -se FN
STYRKER (1989-90) Ill, l 

Urbefolkning, konsekvenser for Mapuche-india
nerne ved vannkraftprosjekt i Chile- se MEN
NESKERETTIGHETER (1992-93) Ill, 4. 

Urbefolkninger i Barentsregionen, innflytelse for
se INTERNASJONALT SAMARBEID (1992-93) 
Ill, 4. 

- ratifikasjon av konvensjon- se SAMER (1989-90) 
II, 3. 

Urinprøver av innsatte i fengsler, tvungne - se 
FENGSLER (1939-90) Ill, 8. 

- i fengsler, tvungne- se FENGSLER (1990-91) I, 
l. 

Uropatruljer ved J..<ristiansand politikammer - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1989-90) 
Ill, 2. 

Uruguay-runden- se GATT-forhandlingene. 
- i GATT, landbruksforhandlingene- se ØKONO

MISK SAMARBEID (1990-91) Il, l. 
- Norges åpningstilbud redusert prisstøtte - se 

ØKONOMISK SAMARBEID (1991-92) III, l. 
USA, intervensjon i Panama -se UTENRIKSSA

KER (1989-90) II, 2 
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- negativ holdning til forhandlinger om sjømili
tær rustningskontroll - se NEDRUSTNING 
(1989-90) Ill, 2 

- nekting av innreise for HIV-positive - se SYK
DOMMER (1989-90) Ill, 11 

- Norges reaksjon på atomprøvesprengninger- se 
UTENRIKSSAKER (1991-92) Ill, 28. 

- norskproduserte M 72-raketter sendt til El Sal
vador- se UTENRIKSHANDEL (1990-91) Il, 12; 
(1990-91) Ill, 3 og 5 

- NSA-avlytting av norsk telenett - se FORSVAR 
(1989-90) Ill, 18 

- offentliggjøring av sak om oppgjør av mellom
værende som skyldes krigen - se SJØFART 
(1991-92) Il, 3. 

- sjømili tær nedrustning i nordområdene - se 
NEDRUSTNING (1990-91) Ill, 2 

- stans i våpensalg fra Raufoss A/S - se UTEN
RIKSHANDEL (1991-92) Ill, 11. 

- tilbakeholding av støtte til Nicaragua - se 
UTENRIKSSAKER (1992-93) Ill, 2. 

- vertslandsavtale- se FORSVAR (1990-91) Il, l. 
Utbyggingsfondet i Finnmark, tilskudd til utvik

ling av turisme- se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1989-90) Il, 3. 

Utbyttinger i Stortinget- se STORTINGETS FOR
RETNINGSORDEN, Behandlingsmåten. 

UTDANNING .......................... 736 

Utdanning for alle, Norges holdning til at Kampu
chea var representert ved Røde Khmer ved FN
konferansen- se UTDANNING (1989-90) Ill, lO. 

Utdannings- og forskningsdepartementet, bud
sjett 1991 - se DEPARTEMENTER (1990-91) I, 
11. 

- konstitusjonelle antegnelser 1990 -se DEPAR
TEMENTER (1991-92) Il, 2. 

- opprettelse av - se DEPARTEMENTER (1989-
90) I, 13. 

Utdanningskontor, etablering av statlige- se UT
DANNING (1991-92) IV, l. 

- statens, budsjett 1993- se UTDANNING (1992-
93) I, l. 

Utdanningsstipend, økning 1989 - se STUDIEFI
NANSIERING (1989-90) Il, l. 

Utdanningsstønad, forslag fra Thea Knutzen om 
bortfall for forsørgere - se REGJERINGEN 
OVERSENDT (1992-93) I. 

- til ugifte, skilte og separerte forsørgere- se UNI
VERSITET (1992-93) I, l. 

Utdanningsstøtte til elever og studenter, endr. i lov 
-se STUDIEFINANSIERING (1992-93) IV, l. 

Utdanningsstøtteloven, endr. i - se STUDIEFI
NANSIERING (1991-92) IV, l. 

Utdanningsvikarer, utestenging av vikarbyråene 
fra ordningen- se ARBEIDSVILKAR (1991-92) 
Ill, 16. 

Utenlandske sjøfolk, innhenting av norske lønns
og trekkoppgaver ved Stavanger Kemnerkontor 
-se SKATTEADMINISTRASJON (1989-90) Ill, 
2. 

Utenlandske statsborgere, utvisning av - se 
STRAFFELOVGIVNING (1990-91) Il, l. 

Utenlandsstudenter, budsjett - se UTDANNING 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) l, l. 

- endr. budsjett 1991 -se UTDANNING (1991-92) 
Il, l. 

- engangsstønad ved fødsel til norske studenter
se TRYGDER (1989-90) IV, l 

- ligningskontorenes tildeling av frikort - se UT
DANNING (1989-90) Ill, 5. 

Utenlandstransaksjoner, ligningskontroll ved- se 
SKATTEADMINISTRASJON (1990-91) IV, l. 

Utenriksdepartementet, budsjett - se DEPARTE
MENTER (1989-90) I, 3; (1990-91) I, 6; (1991-92) I, 
3 og 6; (1992-93) I, 6. 

- endr. budsjett-seDEPARTEMENTER (1990-91) 
li, 2 (1991-92) li, l.; 

- konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTE
MENTER (1989-90) Il, 7; (1991-92) Il, 2; (1992-93) 
Il, 6. 

- omorganisering - se DEPARTEMENTER (1990-
91) l, 12 

- overføring av arbeidsoppgaver til Nærings- og 
energidepartementet - se DEPARTEMENTER 
(1992-93) l, 10. 

- sammenslåing med Departementet for utvik
lingshjelp - s~DEPARTEMENTER (1989-90) I, 
13. 

- sender brev om støtte til en folkeavstemning i 
Vest-Sahara - se UTENRIKSSAKER (1990-91) 
Il, 14. 

- tilleggsbev. 1993 i forbindelse med EF-forhand
lingene- se EFTA/EF (1992-93) Il, 14. 

- utvikling av norsk fagspråk- se SPRÅK (1991-
92) Ill, 4. 
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Utenriksministeren, deltakelse på antiabort-kon
gress- se REGJERINGEN (1989-90) Ill, 3. 

Utenrikspolitikk, mål og virkemidler- se UTEN
RIKSSAKER (1989-90) Il, 5. 

Utenriksrepresentasjonen, budsjett - se UTEN
RIKSSAKER (1989-90) I, l; (1990-91) l, l; (1991-
92) I, l; (1992-93) I, l. 

- tilleggsbev. 1993 i forbindelse med EF-forhand
lingene- se EFTA/EF (1992-93) Il, 14. 

UTENRIKSSAKER .................... 748 

Utenrikstjenesten, organisatoriske spørsmål - se 
UTENRIKSSAKER (1989-90) Il, 5. 

Utenriksøkonomien - se STATSBUDSJETTET 
(1991-92) l, 36. 

Utflytting av Direktoratet for statens skoger til 
Namsos - se DISTRIKTSUTBYGGING (1989-
90) Il, 6. 

Utførselsavgift på fisk og fiskevarer, opphevelse 
av lov om- se FISKEOMSETNING (1992-93) IV, 
3. 

Utjevningsmandater, anmodning om å annullere -
se VALG (1990-91) Il, l. 

Utleieboliger, låneordning for- se DEN NORSKE 
STATS HUSBANK (1989-90) Il, l og 3. 

- rett for boligbyggelag til å bygge- se BOLIG
BYGGING (1991-92) IV, 2. 

- større satsing på bygging av. 
Utlendinger, arbeids- og oppholdstillatelse etter 

utdanning i Norge- se INNVANDRERE (1991-
92) Ill, 19. 

- forslag om utvisning ved lovbrudd - se INN
VANDRERE (1990-91) Il, 3. 

- gift med norske borgere, utstedelsespraksis for 
visum- se INNVANDRERE (1992-93) Ill, 7. 

- regler for etablering av foretak - se INDUSTRI 
(1991-92) Ill, 6. 

- studielån til studenter- se STUDIEFINANSIE
RING (1991-92) Ill, 2. 

Utlendingsavdelingen, bemanningsbehovet - se 
DEPARTEMENTER (1989-90) I, 2. 

Utlendingsdirektoratet, avslag på søknad om støt
te til tannbehandling av bosniske krigsfanger -
se INNVANDRERE (1992-93) Ill, 8. 
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- budsjett - se INNVANDRERE (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett- se INNVANDRERE (1991-92) Il, 
l; (1990-91) Il, 2. 

- konstitusjonelle antegnelser 1989 til økonomis
tyringen - se RIKSREVISJONEN (1990-91) Il, 
10. 

- konstitusjonelle antegnelser 1990 til forskutte
ring av boutgifter - se RIKSREVISJONEN 
(1991-92) Il, 4. 

- kritikk av Justisdepartementet for negative sig
nal i asylsøkjarsaker - se INNVANDRERE 
(1989-90) Ill, 25 

- rapport om kriminalitet blant asylsøkere - se 
INNVANDRERE (1992-93) Ill, 22. 

- tilleggsbev. til drift av mottakssteder og ytelser 
til asylsøkere- se INNVANDRERE (1989-90) Il, 
2. 

Utlendingsloven, endr. i - se INNVANDRERE 
(1991-92) IV, l; RETISVESEN (1990-91) IV, 9. 

- endr. som følge av EØS-avtalen- se INNVAN
DRERE (1992-93) IV, l. 

- forslag om endring- se INNVANDRERE (1990-
91) Il, 3. . 

- forslag om å legge frem forskriftene for Stortin
get- se INNVANDRERE (1989-90) Il, 4 

- hjemmel for krav om fremvisning av legitima
sjon- se INNVANDRERE (1989-90) Ill, 3 

- meldeplikt til politiet om utlendinger som over
natter- se INNVANDRERE (1989-90) Ill, 2. 

Utleveringsloven, overprøving av avgjørelser om 
godtgjøring- se RETISVESEN (1989-90) IV, 5. 

Utlodning som reklame i markedsføring, forslag 
om- se HANDEL (1992-93) Il, l. 

Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms, 
bev. 1993- se DOMSTOLER (1992-93) I, l. 

- budsjettmessig overføring - se DOMSTOLER 
(1991-92) I, l. 

- endr budsjett 1990, dekning av private partsut
gifter- se DEPARTEMENTER (1990-91) Il, 3. 

Utmarksnæring, kompetansesenter på Røros- se 
LANDBRUK (1989-90) I, l. 

Utroskap, skilsmisse ved - se FAMILIE (1990-91) 
IV,4. 

Utrykningsmelding, falsk- se STRAFFELOVGIV
NING (1990-91) IV, 3. 

Utrykningspolitiet, oppgaver- se POLITI OG PÅ
TALEMYNDIGHET (1989-90) I, l. 

Utrykte vedlegg, konstitusjonell betydning - se 
RIKSREVISJONEN (1992-93) Il, 4. 

Utsira fyr, revurdering av automatisering- se SIK
KERHET TIL SJØS (1991-92) I, l. 

Utsjoki, broprosjekt i Tanaelv - se VEGVESEN 
(1991-92) Ill, 5. 

Utskrivningsvesenet, nedlegging av - se FOR
SVAR (1989-90) Il, 6. 

Utslippsreduksjoner - se MILJØVERN (1991-92) 
II, 4. 

Utslippstillatelse for Norsk Fett- og Limindustri 
A/S- se FORURENSNING (1991-92) Ill, 21. 

- for PVC på Rafnes- se FORURENSNING (1992-
93) III, 16. 

- ny fordeling intemajonalt - se MILJØVERN 
(1990-91) Il, 14 

- saksbehandlingstid ved Statens forurensnings
tilsyn- se FORURENSNING (1990-91) III, 9. 

Utsmykningsfondet for nye statsbygg- se KUNST 
(1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-
93) I, 2. 

Utvalg for å fremme forslag om fradragsordninger 
for sjømenn og fiskere - se STATSBUDSJET
TET (1989-90) I, 4. 

- kjønnsbalansen i offentlige - se LIKESTIL
LING (1990-91) Ill, l. 

- korrekt utgave av Overføringsutvalgets innstil-

ling- se DEPARTEMENTER (1992-93) III, 2. 
- merutgifter i forbindelse med arbeid - se DE

PARTEMENTER (1992-93) Il, l. 
- til å se på forholdene i heis bransjen, sammenset

ningen av - se DEPARTEMENTER (1989-90) Il, 
6 og (1989-90) Ill, l 

- vedr. reklamepress mot barn og ungdom, ned
legging av- se FORBRUKERSAKER (1989-90) 
III, 9. 

Utvalg, styrer og råd 1989 - se DEPARTEMENTER 
(1989-90) Il, 8 

- nedlegging av- se DEPARTEMENTER (1989-90) 
II, 2. 

Utvandrarmuseum- se Norsk Utvandrarmuseum. 
Utviklingsforskning, professorat ved Universitetet 

i Trondheim i u-landsorientert - se UNIVERSI
TET (1992-93) I, l. 
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Utviklingskontrakter, statlige, endr. bev. 1992- se 
INDUSTRI (1992-93) Il, 4. 

Utviklingsland, statsgaranti ved eksport til - se 
UTENRIKSHANDEL (1992-93) I, l. 

Utviklingsprogrammer, budsjett- se INDUSTRI 
(1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-
93) I, 2. 

Vadset, Martin, generalløytnant, ekstralønn- se FN 
(1991-92) Il, 2 og (1991-92} Ill, 3. 

Vadsø, bygging av nytt slakteri- se LANDBRUK 
(1989-90) Ill, 4. 

- kontorer for FO/E -se FORSVARSMATERIELL 
(1991-92) Il, 2. 

Vaksdal, kommunal betaling for betjening ved 
NSBs stasjon· se JERNBANER (1989-90) III, 15. 

Vaksdal Mølle A/S, aksjer, budsjett - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1989-90) I, l; (1990-91) I, 
l 

- fusjonering under navnet Stormøllen A/S - se. 
LANDBRUKSPRODUKTER (1991-92) I, l. . 

- konstitusjonell kontroll - se LANDBRUKS
PRODUKTER (1989-90) Il, l; (1990-91) II, 3. 

- valg av ordfører til representantskapet - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1990-91) Il, l. 

Vaksinasjoner som forebyggende helsearbeid 
blant ungdom- se FOLKEHELSE (1989-90) Ill, 
5. 

Vaktselskaper soll\ driver uten godkjenning - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1989-90) 
HI, 27. 

Vaktsentraler for akuttmedisinske tjenester, søk
nad om opprettholdelse - se HELSEVESEN 
(1992-93) Ill, 22. 

- nedlegging av medisinske - se HELSEVESEN 
(1989-90) Ill, 17. 

Vaktsentraltjeneste, opprettholding av- se HEL
SEVESEN (1991-92) III, 23. 

Valdres, prisfastsetting ved kjøp av småbruk i He
dalen- se LANDBRUK (1991-92) III, 2. 

Valevatn, Sirdal, sikring av landbruksinteresser 
ved ny nasjonalpark- se NATURVERN (1990-91) 
Ill, 11. 

VALG ...... . ................ .. ........ . 766 

Valgloven, endr. i- se KOMMUNER (1991-92) IV, 3; 
VALG (1990-91) IV, l; (1992-93) IV, l. 

Valgutgifter, budsjett - se VALG (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Vallaviktunnelen, Hordaland, disponering av rest
bompenger- se VEGVESEN (1992-93) II, 2. 

Valsøya, Halsa kommune i Møre og Romsdal, slutt
finansiering av veg- se STATSBUDSJETTET 
(1990-91) I, 31. 
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Valutaforhold, internasjonale - se ØKONOMISK 
SAMARBEID (1990-91) II, 12; (1992-93) Il, 2. 

Valutagevinster, nye skatteregler for - se SKAT
TER (1990-91) IV, 4. 

Valutakurssystemet, informasjon fra finansmini
steren- se EFTA/EF (1990-91) Il, l. 

Valutaovertredelser, straffeansvar ved- se SKAT
TEADMINISTRASJON (1990-91) IV, l. 

Valutapolitikken- se KREDITTPOLITIKK (1989-
90) I, 2. 

Valutareguleringsloven, endr. i - se NORGES 
BANK (1990-91) IV, l. 

Valutauro, oppgivelse av fastkurspolitikken - se 
NORGES BANK (1992-93) I, 2. 

Vang herredskommune, sammenslåing med Ha
mar bykommune- se KOMMUNER (1990-91) II, 
24. 

Vannfallsrettigheter, adgang til fusjoner av indu
striselskaper som innehar - se ENERGI (1989-
90) IV, 2. 

VANNKRAFT .......................... 769 

Vannmiljø, handlingsplan for kalking - se FOR
URENSNING (1990-91) III, 17 

- i Glomma- se FORURENSNING (1990-91) III, 
18 

- tilskudd til avfallsminimering - se SYSSELSET
TING (1990-91) Il, 11 

- tiltak mot, budsjett - se FORURENSNING 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Varangerfestivalen, tilskudd 1993 - se KUNST 
(1992-93) l, 2. 

Varangerfjorden, erstatningskrav ved ødeleggelse 
av lyttekabel i- se FORSVAR (1989-90) Ill, 7 

- lyttekabler som forstyrrer fiskerne - se FOR
SVAR (1989-90) Ill, 6. 

Vardø, sikring av flytilbud for - se LUFTFART 
(1989-90) Ill, 8. 

Varebeholdningsverdi, oppskriving av - se BE
DRIFTSBESKATNING (1989-90) Ill, 2. 

Varebil, avgift for montering av baksete - se SÆ
RAVGIFTER (1989-90) Ill, l. 

VAREHANDEL ............... . ........ 771 

Varelager, anmodning om endr. av avskrivnings
regler i skatteloven- se BIBLIOTEK OG LITTE
RATUR (1992-93) I, 2. 

- forslag om utgiftsføring av boktitler på lager- se 
BEDRIFTSBESKATNING (1991-92) Il, 2. 

- i bokbransjen, skattemessig behandling - se 
SKATTER (1992-93) IV, l og 4. 

- overgangsregler for oppskrivning - se BE
DRIFTSBESKATNING (1991-92) IV, l. 

Varemerkeloven, endr. som følge av EØS-avtalen
se EFTA/EF (1992-93) IV, 12. 

Varemerking av kosmetikk testet på dyr- se FOR
BRUKERSAKER (1989-90) Ill, 7 og 8. 

- av produkter fremstilt ved genteknologi - se 
FORBRUKERSAKER (1991-92) Ill, 3. 

- ved bruk av stoffet formaldehyd- se FORBRU
KERSAKER (1991-92) Ill, l. 

Varetekt, bruk av arrestlokale ved Oslo politikam
mer- se FENGSLER (1991-92) Ill, 8. 

- sikring av fengselstilbud- se FENGSLER (1991-
92) III, 6. 

- tiltak for reduksjon- se FENGSLER (1991-92) I, 
l; (1992-93) I, l. 

- tiltak for å unngå bruk av glattcelle mer enn 5 
døgn- se FENGSLER (1989-90) Ill, 5. 

Varetektsfengsling, bortfall av sykepenger under -
se TRYGDER (1991-92) IV, l. 

- ved overgrep mot barn- se FENGSLER (1991-
92) Ill, l. 

Varetektsinnsatte ved Bergen politikammer - se 
FENGSLER (1990-91) III, l. 

Varmegjenvinningsanlegg, salg av kraft fra - se 
ELEKTRISITET (1991-92) Il, 3 og 7. 

Varmepumper, støtteordninger til økt installering -
se ENERGI (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- søknad fra Klima- og Energi partner A/S om støt
te til forprosjektering- se ENERGI (1991-92) Ill, 
3. 

Varodden-Rona, riksveganlegg og ny bru -se VEG
VESEN (1991-92) Il, 4. 

VAKTA A/Si Halden, fortsatt drift av fabrikken
se INDUSTRI (1989-90) Ill, 17. 

Varteig herredskommune, sammenslåing med 
Sarpsborg bykommune - se KOMMUNER 
(1990-91) Il, 24. 

Vassdragsforskning, budsjett- se ENERGI (1991-
92) I, l; (1992-93) I, l. 

Vassdragsforvaltning, budsjett - se ELEKTRISI
TET (1989-90) I, l; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; 
(1992-93) I, l og 2. 

- endr. budsjett 1992 -se ELEKTRISITET (1992-
93) Il, 8. 

Vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt - se 
VASSDRAGSREGULERING (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, 2; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Vassdragsloven, endr. i- se LANDBRUK (1991-92) 
IV, 2; NATURVERN (1991-92) IV, 3 og VASS
DRAGSREGULERING (1991-92) IV, 2. 

- stenging av elver for syk fisk - se VANNKRAFr 
(1990-91) Ill, 3. 

VASSDRAGSREGULERING .......... 773 

Vassdragsreguleringsloven, endr. i- se ELEKTRI
SITET (1989-90) IV, 2; (1992-93) IV, 4. 

Vassdragsvern - se NATURVERN (1991-92) Il, l; 
(1992-93) Il, 6. 

Vassum-tunnelen, elektroarbeid i strid med anti
kontraktørklausulen - se VEGVESEN (1992-93) 
III, 21. 

Vatnan, Ole, utvalgsleder- se FISKERIER (1992-
93) li, 7; HAVNEVESEN (1989-90) Il, l. 

Vatneleiren, flytting av Forsvarets spesialkom
mando- se FORSVAR (1992-93) Ill, 9. 

Vattekar, Odd, minnetale over tidl. stortingsrepr., 
s. tid. 2702 (26.2.92). 

Vattenfall, krafteksportavtale med Sverige- se IN
DUSTRIUTBYGGING (1990-91) I, l. 

Vaule Sand og Betong, permitteringer ved bedrif
ten på grunn av høy kraftpris - se ELEKTRISI
TET (1989-90) Ill, 11. 

VCM, reduksjon i Hydros produksjon - se FOR
URENSNING (1992-93) Ill, 5. 

Vea, fagkurs for blomsterdekoratører ved Statens 
gartner- og blomsterdekoratørskole- se VIDE
REGÅENDE SKOLER (1991-92) Ill, 15. 

- nedleggelse av Statens gartner- og blomsterde
koratørskole - se VIDEREGÅENDE SKOLER 
(1991-92) III, 4. 

Vedlikehold av statens veger, budsjett - se VEG
VESEN (1989-90) I, l. (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

Vedlikeholdsarbeid i kommunene, sysselsettings
midler 1993 - se SYSSELSETTING (1992-93) I, 
l. 

Vefsn kommunestyre sender protest mot gjenvin
ningsanlegg i Dounreay - se ATOMKRAFT 
(1989-90) Il, l. 

Vefsnlaks A/S, kjøp av aksjer - se SKOGBRUK 
(1991-92) I, l. 

Veg- og vegtrafikkplan 1994-97 - se VEGVESEN 
(1992-93) Il, 7. 



Stikkordregister - 982 -

Vega kommune sender uttalelse- se under Seksjon 
l, Landbrukskomiteen. 

- uttalelser fra Nordisk folkeriksdag - se NOR
DISK SAMARBEID (1990-91) Il, 3. 

Vegadministrasjon, budsjett - se VEGVESEN 
(1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- stillingsendringer- se VEGVESEN {1989-90) Il, 
l. 

Vegdirektoratet, bestillingsfullmakter - se VEG
VESEN (1991-92) I, l; (1992-93) l, l. 

- feil informasjon om Teisenkrysset fra - se VEG
VESEN {1990-91) Ill, 25 

- oppretting av miljø- og trafikksikkerhetsavde
ling - se VEGVESEN {1989-90) Il, 12. 

- valg av stamveitrase Oslo-Bergen- se VEGVE
SEN {1990-91) ill, 20. 

Vegetasjonsrydding langs vegene, bruk av sprøyte
midler- se MILJØVERN (1989-90) Ill, 19. 

Vegformål, økte infrastrukturinvesteringer - se 
SYSSELSETTING (1990-91) Il, 11. 

Vegkontor, Buskerud, kjøp av saksbehandlerkapa
sitet i Drammen- se KOMMUNER (1991-92) Ill, 
8. 

- Hordaland, samarbeid med Hardangerbrua A/S 
-se VEGVESEN (1991-92) Ill, 24. 

- oppretting av et statlig vegkontor i Oslo - se 
VEGVESEN (1989-90) Il, 12. 

- Rogaland, refusjon av midler til Sola kommune
se VEGVESEN (1991-92) Ill, 15. 

Vegloven, endr. i - se LOKALFORVALTNING 
{1992-93) IV, l; VEGVESEN (1989-90) IV, 2. 

Vegsalting, pålegg om- se VEGTRAFIKK (1991-92) 
Ill, 6. 

VEGTRAFIKK ................. . ...... 775 

Vegtrafikksentral, lokalisering til Mosjøen - se 
VEGTRAFIKK {1992-93) Ill, l. 

VEGVESEN .. . ... .. .... . ............... 778 

Veie i Sparbu, boplikt for gården - se LANDBRUK 
(1991-92) III, 12. 

Veiledningsapparat ved gjeldsproblemer - se 
FORBRUKERSAKER {1990-91) Ill, 4. 

Veiledningsinstituttet i Nord-Norge {VINN), bud
sjett- se INDUSTRI {1990-91) I, 2; (1989-90) I, 2; 
{1991-92) l, 2; (1992-93) I, 2. 

Veiledningstjenesten i distriktene, budsjett - se 
INDUSTRI (1990-91) I, 2; {1989-90) I, 2; (1991-92) 
I, 2. 

Veiviseren, behandlingskollektivet, avslag på bruk 
av svømmehall pga. frykt for HIV-smitte - se 
SYKDOMMER {1989-90) Ill, 8 

- tilsyn og kontroll med narkotikakollektivet - se 
NARKOTIKA (1989-90) Ill, 8. 

Vektavgift ved import av biler, beregningsgrunn
lag- se SÆRAVGIFTER {1991-92) Ill, 20. 

VektArsavgift 1993- se SÆRAVGIFTER {1992-93) l, 
3. 

- nytt avgiftssystem til erstatning for kilometerav
giften- se SÆRAVGIFTER {1991-92) Il, 2. 

Velferdsarbeid for studenter - se UTDANNING 
(1989-90) I, l; {1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l og Il, l. 

Velferdsloven, forslag om endr. i - se UTDAN
NING {1991-92) Il, 4. 

Velferdssamfunnet, bevaring og fmnyelse - se RE
GJERINGEN {1992-93) Il, 10. 

- interpellasjonsdebatt om- se STATSFORVALT
NING (1991 -92) li, 3. 

- tiltak mot oppløsning - se SOSIALVESEN 
{1991-92) Ill, 5. 

Velferdsstasjoner, sosiale tiltak 1993 - se FISKE
RIER (1992-93) I, 2. 

Velferdstjenesten for handelsflåten, avvikling - se 
SJØFOLK (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 2. 

- kunstneravgift på videoprogrammer - ~e SJØ
FOLK (1990-91) Ill, 3 

- opphevelse av lov - se SJØFOLK (1989-90) IV, 3 
- salg av og reinvestering i fast eiendom i utlandet 

-se STATSEIENDOMMER (1989-90) I, 3; (1990-
91) I, 2; UTENRIKSSAKER (1991-92) I, l; (1992-
93) I, l. 

- Tidligere- se SJØFOLK (1992-93) I, 2. 
- under avvikling- se SJØFOLK (1991-92) I, 2. 
- virksomheten 1988 og 1989- se SJØFOLK (1989-

90) Il, l. 
Velferdstjenester, utviklingen i - se HELSEVE

SEN (1992-93) I, l. 
Vemork industriarbeidermuseum, bev. 1993 -se 

KULTUR {1992-93) I, 2. 
- bev. til istandsettelse- se KULTUR (1991-92) I, 2. 
- Rjukan- se KULTUR {1989-90) I, 2. 
Vennesla kommune, overføringer vedrørende 

HVPU- reformen- se KOMMUNENES ØKONO
MI {1991-92) Ill, 9. 

- søknad om opprettholdelse av vaktsentral for 
akuttmedisinske tjenester- se HELSEVESEN 
(1992-93) Ill, 22. 

Vensmoen HVPU-institusjon, Nordland, drift som 
rehabiliteringssenter for trafikkskadde - se 
HELSEVESEN {1989-90) Ill, 19. 

Vensmoen, arbeidsledighet etter nedlegging av 
virksomhet- se SYSSELSETTING (1990-91) Ill, 
19. 

Ventelistegaranti, forslag om endr. i sykehusloven 
{ikke behandlet) - se HELSEVESEN {1992-93) 
IV, 5. 

- tiltak for epilepsipasienter - se HELSEVESEN 
(1992-93) Ill, 6. 

Ventelisteregister- se HELSEVESEN (1990-91) I, 
l. 

Ventelister, avtaler om operasjoner ved svenske 
sykehus- se HELSEVESEN (1990-91) Ill, 34 

- avvisning av pasiener ved Haukeland sykehus -
se HELSEVESEN (1992-93) Ill, 9. 

- fylkeskommunenes oppfølging av garanti - se 
HELSEVESEN (1990-91) III, 30 

- garanti for hofteoperasjoner - se HELSEVESEN 
(1990-91) Ill, 5 

- manglende innfrielse av garanti - se SYKEHUS 
{1992-93) Ill, 4. 

- offentlig dekning av sykehusbehandling i utlan
det- se HELSEVESEN {1991-92) Ill, 24. 

- omgåing av folk i høyere stillinger - se HELSE
VESEN {1991-92) Ill, 38. 

- oppfylling av garanti- se HELSEVESEN (1991-
92) III, 2, 3 og 27 og STATSBUDSJETTET (1991-
92) I, 36. 

- praktisering av garanti - se HELSEVESEN 
(1991-92) I, l. 

- samordning av sykehusplasser i Hordaland - se 
SYKEHUS (1990-91) III, 10. 

- tiltak for innfrielse av garanti - se HELSEVE
SEN (1992-93) I, l. 

- øking i billettpriser i Hordaland for å oppfylle 
garanti- se SYKEHUS (1992-93) Ill, 5. 

- økning av antall pasienter i køen - se HELSEVE
SEN (1991-92) Ill, 10. 

Ventelønn, alternativ budsjettering av ordningen
se STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31. 

- budsjett 1993- se STATENS PERSONALPOLI
TIKK (1992-93) I, l. 

- endr. budsjett 1992- se STATENS PERSONAL
POLITIKK {1992-93) Il, l. 

- nytt kap. på statsbudsjettet -se STATENS PER
SONALPOLITIKK (1991-92) I, 2. 
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Venture K/S, havari av malmbåten - se SJØFART 
(1989-90) Ill, 2. 

Venturefondet, styrking av - se STATSBUDSJET
TET (1991-92) I, 36. 

Verdalselva- se VANNKRAFT (1992-93) Il, l og 2. 
Verdensbanken, forslag fra SV om krav ved lån - se 

REGJERINGEN OVERSENDT I. 
- forslag om reformer -se ØKONOMISK SAMAR

BEID (1992-93) Il, l. 
- Norges stemmegivning for vannkraftprosjekt i 

Chile - se UTVIKLINGSHJELP (1992-93) Ill, 7. 
- norske u-hjelpsmidler til administrasjonsutgif

ter- se urviKLINGSHJELP (1992-93) Ill, 6. 
Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, opp

følging- se ENERGI (1989-90) I, l (1990-91) l, l. 
- oppfølging - se MILJØVERN (1989-90) I, 2; 

(1992-93) Il, 7.; 
- oppfølging- se UTVIKLINGSHJELP (1989-90) 

I, l; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2. 
Verdensutstillingen i Sevilla 1992, budsjett - se 

INTERNASJONALT SAMARBEID (1989-90) I, 
l; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, l og 3. 

- Norges deltakelse - se INTERNASJONALT 
SAMARBEID (1990-91) li, 2. 

Verdi- og kulturformidling i skolen, oppfølging av 
plan- se UTDANNING (1990-91) Ill, 2 og 7 . 

Verdipapirhandelloven, endr. i- se AKSJER (1991-
92) IV, l; BANKER (1992-93) IV, 2. 

- endr. som følge av EØS-avtalen- se AKSJER 
(1992-93) IV, l. 

Verdipapirloven, endr. i- se FINANSER (1989-90) 
IV, l . 

Verdipapirsentralen, registrering av ansattes ak
sjer- se SKATTER (1991-92) IV, 7. 

- skattefritak- se SKATTER (1992-93) IV, 4. 
- verksemda 1988 og 1989 -se AKSJER (1990-91) 

Il, l. 
- virksomheten 1990- se AKSJER (1991-92) li, l. 
Verdipapirsentralloven, endr. i - se AKSJER 

(1991-92) IV, l. 
- endr. som følge av EØS-avtalen - se AKSJER 

(1992-93) IV, l. 

VERFTSINDUSTRI ..... . ............. 786 

Vergemålsloven, endr. i- se PERSONVERN (1989-
90) IV, l. 

- endr. i forbindelse med ny ekteskapslov- se FA
MILIE (1990-91) IV, 4. 

Vergemålsretten, kjæremålsadgang mot fastset
ting av godtgjørelse for tjeneste i- se RETTSVE
SEN (1989-90) IV, 5. 

Verkstedsindustri, arbeidsmiljø - se ARBEIDS
MILJØ (1991-92) Ill, l. 

- sikring av sysselsetting- se VERFTSINDUSTRI 
(1990-91) Ill, 2. 

Verneombud, innføring av regionale ordninger - se 
ARBEIDSMILJØ (1991-92) IV, l. 

Verneplan for barskog i Midt-Norge, bandlegging 
av areal- se NATURVERN (1991-92) Ill, l. 

- for barskog, forslag om behandling i Stortinget -
se NATURVERN (1990-91) TI, 6 

- for barskog, forslag om utvidet areal - se NA
TURVERN (1990-91) Il, 7 

- for barskog, retningslinjer til grunn for - se NA
TURVERN (1990-91) Il, 5 

- for heiområdet Setesdal-Ryfylke - se NATUR
VERN (1990-91) Ill, 5. 

- IV for vassdrag- se VANNKRAFT (1992-93) Il, 2. 
- IV for vassdrag, videreføring - se VANNKRAFT 

(1990-91) I, 2. 
Vernepleierutdanning ved Namdal Sykepleier

høgskole- se HØGSKOLER (1990-91) Ill, 4. 

Verneplikt, avtjening for tidligere narkomane - se 
MILITÆRT PERSONELL (1990-91) Ill, 3 

Vernepliktige- se MILITÆRT PERSONELL 
- endr. av regulativ for tillegg - se MILITÆRT 

PERSONELL (1990-91) Il, 6. 
- endr. i tjenestetid og tjenestemønster- se MILI

TÆRT PERSONELL (1991-92) Il, 2. 
- Forsvarets tilbakebetaling av utlegg - se MILI

TÆRT PERSONELL (1991-92) III, 3. 
- fritak for samer på visse vilkår- se MILITÆRT 

PERSONELL (1992-93) Ill, l. 
- godtgjøringssystemet- se MILITÆRT PERSO

NELL (1990-91) Il, 3; (1991-92) I, l. 
- innføring av nærings bidrag - se MILITÆRT 

PERSONELL (1992-93) Il, 2. 
- overgang til arbeidsmarkedet - se MILITÆRT 

PERSONELL (1990-91) Ill, l. 
- regulativ for tillegg - se MILITÆRT PERSO

NELL (1990-91} 11, l. 
- regulering av godtgjøringen - se MILITÆRT 

PERSONELL (1992-93) I, l. 
- trekk i dagpenger for sivile bøter - se MILI

TÆRT PERSONELL (1991-92) III, 4. 
- voksenopplæring mot arbeidsledighet - se MI

LITÆRT PERSONELL (1991-92) Ill, l. 
Vernepliktskøen, avvikling av - se MILITÆRT 

PERSONELL (1989-90) l, l. 
Vernepliktsloven, endr.- se MILITÆRT PERSO

NELL (1992-93) IV, l; (1989-90) IV, 2. 
- endr. i, tilbakekalling- se MILITÆRT PERSO

NELL (1989-90) IV, l. 
Vernepliktsverket, budsjett - se MILITÆRT PER

SONELL (1990-91) I, l; (1991-92) l, l; (1992-93) I, 
l. 

- etablering av- se FORSVAR (1989-90) Il, 6. 
Vernet bedrift NIPRO A/S, bevaring av arbeids

plasser ved- se FUNKSJONSHEMMEDE (1989-
90) Ill, 8. 

Vernete bedrifter, ivaretaking av psykisk utvik
lingshemmedes behov - se FUNKSJONSHEM
MEDE (1990-91) Ill, 7. 

- plikt til tilrettelegging av arbeid - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1989-90) Ill, 7. 

Verran kommune, Nord-Trøndelag, næringsfond 
til- se INDUSTRIUTBYGGING (1989-90) Il, 2. 

Versto, Aslak, minnetale over tidl. stortingsrepr., S. 
tid. 1721 (30.11.92). 

Vertskommuner, bev. til kostnadskrevende bru
kere- se FUNKSJONSHEMMEDE (1992-93) I, 2. 

Vertslandsavtale, forhåndslagring i Norge - se 
FORSVAR (1991-92) I, l. 

- fremlegging i Stortinget- se FORSVAR (1989-90) 
Ill, 14 

- med USA- se FORSVAR (1990-91) Il, l. 
Veslebygda{Fio i Stryn, erstatning til grunneiere 

ved fredning- se NATURVERN (1990-91) HI, 12. 
VESO, overføring fra - se VETERINÆRVESEN 

(1992-93) Il, l. 
Vest-Agder fylkesting, brev om Forsvarets musikk 

-se FORSVAR (1989-90) Il, 4. 
Vest-Agder Sentralsykehus, utbedring av sikker

heten ved vannbasseng- se SYKEHUS (1989-90) 
III, 23. 

Vest-Agder - Sør-Trøndelag, kyststamveien - se 
VEGVESEN (1990-91) Ill, 27. 

Vest-Finnmark politikammer i Hammerfest, flere 
lokaliteter- se POLITI OG PÅTALEMYNDIG
HET (1990-91) Ill, 2. 

Vest-norsk Reiselivsmuseum, bev. 1993- se KUL
TURVERN (1992-93) I, 2. 

- tilskudd - se KULTURVERN (1989-90) I, 2; 
(1990-91) I, 2. 

Vest-Sahara, norsk bidrag til MINURSO, FN-ope
rasjon - se INTERNASJONALT SAMARBEID 
(1991-92) Il, l. 
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- støtte ved overvåking av folkeavstemning - se 
UTENRIKSSAKER (1990-91) Il, 14. 

Vesta, avtale med Volvat Medisinske Senter om 
kjøp av helsetjenester- se FORSIKRING (1991-
92) Ill, 11. 

- bilforsikringspremie for unge bileiere- se FOR
SIKRING (1991-92) Ill, 2. 

- UNI Storebrands eventuelle salg av - se FOR
SIKRING (1991-92) Ill, l. 

Vestbanebygningen, Oslo, fredning og tilpassing 
av bygg for Den Norske Opera- se KULTUR
VERN (1992-93) Ill, l. 

Vestbanen, Oslo, anvendelse til kulturformål - se 
KULTUR (1989-90) Ill, l og 4. 

Vesterålen, nedleggelse av Riarhaugen Aldershjem 
-se ELDREOMSORG (1992-93) Ill, 2. 

- utviklingstiltak for regionene Lofoten og - se DI-
STRIKTSUTBYGGING (1989-90) li, 4. 

Vesterålens Hermetikkfabrikk A/S, flytting etter 
svensk overtakelse- se INDUSTRI (1991-92) Ill, 
17 og 21. 

Vestfjorden, militærøvelser i • se NATO (MILI
TÆRTEKNISKE SPM) (1992-93) Ill, 2. 

Vestfold fylke, arbeidsledighetssituasjonen - se 
SYSSELSETTING (1992-93) Ill, 6. 

Vestfold fylkeskommune, tilskudd til etablering 
av tungpsykiatrisk avdeling- se HELSEINSTI
TUSJONER (1991-92) li, l. 

Vestfoldbanen, bedring av trafikkforhold - se 
JERNBANER (1991-92) Ill, 8. 

- bedring av trafikkforholdene ved - se JERNBA
NER (1990-91) Ill, l. 

- modemisering - se JERNBANER (1992-93) I, l. 
- regulariteten på- se JERNBANER (1992-93) Ill, 

l. 
- trafikkvekst på- se JERNBANER (1991-92) Il, l . 
Vestfold, barnevernet brukt som trusel overfor 

gjeldsofre - se BARNEVERN (1991-92) Ill, 8. 
- hovedplan for E18 - se VEGVESEN (1991-92) Ill, 

3. 
- trasevalg for E-18, forslag fra Inge Myrvoll - se 

VEGVESEN (1989-90) I, l 
- trasevalg for E18 gjennom nordre- se VEGVE

SEN (1990-91) Il, 9 
- trasevalg for E18 i nordre - se VEGVESEN (1989-

90) Ill, 11 
- ulike telefontakster etter kommunesammenslå

ing- se TELEKOMMUNIKASJONER (1989-90) 
ru, 2 

- utbygging av kjøpesenter på Tassebekk - se 
BYGNINGSVESEN (1990-91) III, 3 

- utsettelse av hovedplanvedtak om E18 - se VEG
VESEN (1989-90) Ill, 26. 

- utslippssøknader til SFT fra bedrifter i- se FOR
URENSNING (1990-91) Ill, 9. 

Vestlandet, avkorting av forsikringsoppgjør etter 
orkan- se NATURSKADER (1992-93) Ill, 3. 

- erstatningsutbetalinger etter orkan- se NATUR
SKADER (1991-92) Il, 3; (1992-93) Ill, l. 

- forsikringsoppgjør etter orkan - se N ATURSKA
DER (1992-93) III, 2. 

- plassering av redningshelikopter - se RED
NINGSTJENESTE (1992-93) III, l. 

- redningsarbeidet etter orkan · se NATURSKA
DER (1991-92) Il, l. 

- tilleggsbev. etter orkan - se NATURSKADER 
(1991-92) li, 2; (1992-93) Il, 2. 

Vestlandsforsking, rapport om kulturpolitikk - se 
KULTUR (1989-90) Ill, 2. 

Vestlandske Salslag, konsesjonsvilkår for anlegg i 
Sogndal og Nordfjordeid - se LANDBRUK 
(1989-90) Ill, 6. 

Vestoppland forsvarsdistrikt og infanteriregi
ment nr 6, nedlegging- se FORSVAR (1990-91) 
Il , 10. 

Vestre Slidr~, tilsetting av ny lensmann - se POLI
TI OG PATALEMYNDIGHET (1992-93) Ill, 38. 

Vestunionen, (VEU), forslag med sikte på norsk 
deltakelse- se UTENRIKSSAKER (1990-91) li, 
16. 

- NA'IO-samarbeidet - se NATO (POLITISKE 
SPM) (1992-93) Il, 4. 

- Norges forhold til- se NA'IO (POLITISKE SPM) 
(1990-91) Il, 2. 

- norsk assosiert medlemskap - se FORSVAR 
(1992-93) I, l og UTENRIKSSAKER (1992-93) I, 
l. 

- norsk forbindelse gjennom observatørordning
se UTENRIKSSAKER (1990-91) Ill, 24. 

- samarbeidet i· se UTENRIKSSAKER (1992-93) 
Il, 2. 

- tilbud om assosiert norsk medlemskap - se 
UTENRIKSSAKER (1991-92) Il, 5. 

Vestvågøy, bev. 1993 til Vikingmuseet på Borg- se 
KULTUR (1992-93) I, 2. 

Vestvågøy kemmune, ordføreren sender skriv om 
GATT- forhandlingene- se KOMMUNER (1990-
91) Il, 6. 

- sender uttalelse om GATT- forhandlingene - se 
KOMMUNER (1991-92) li, 2. 

Veterinærinstituttet, ekstraordinært vedlikehold 
av bygningsmasse - se DEPARTEMENTER 
(1992-93) Il, 3. 

Veterinærsenteret i Tromsø, budsjett 1990- se VE
TERINÆRVESEN (1989-90) l, l. 

Veterinærtilsynet, styrking av - se HAVBRUK 
(1989-90) I, 2. 

Veterinærtjenesten, merutgifter ved omorganise
ring (saldering 1990) - se STATSBUDSJETTET 
(1989-90) I, 26. 

VETERINÆRVESEN . .. . . .. .... .. .. .... 788 

VEU- se Vestunionen. 
Vevelstadsundet, Forsvarets krav om seilingshøy

de- se SAMFERDSEL (1989-90) Ill, 11. 
Vi smaa, en Alen lange - se GRUNNSKOLE (1992-

93) Il, 2. 
Vidar, Bjørn, mellombels pensjon fra statskassa 

se STATENS PERSONALPOLITIKK (1989-90) 
Il, 2. 

Videofilmer, forhåndskontroll av - se KUNST 
(1989-90) III, 3 

- salg av pornoblader med reklame for ulovlige -
se KULTUR (1989-90) Ill, 7. 

Videogramgebyr- se KUNST (1989-90) I, 2; (1990-
91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) I, 2. 

Videogrammer og fonogrammer, forbud mot pa
rallellimport- se KULTUR (1992-93) IV, 2. 

Videokassetter, avgiftsfritak for innspilte - se SÆ
RAVGIFTER (1992-93) I, 3. 

Videoovervåking av sykehjemspasienter - se PER
SONVERN (1991-92) Ill, 2 og 6. 

Videotjeneste, norske TV-programmer til sjøfolk 
se NORSK RIKSKRINGKASTING (1990-91) 
Ill, 2. 

Videovold, kampanje mot- se KULTUR (1990-91) 
Ill, 4. 

- tiltak mot - se KULTUR (1989-90) Il, l. 

VIDEREGÅENDE SKOLER . . ... . . . . . . 791 

Videregående opplæring, endr. i lov - se LOKAL
FORVALTNING (1992-93) IV, l. 

Vietnam, situasjonen etter Vietnamkrigen - se 
MENNESKERETTIGHETER (1992-93) Ill, 2. 
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Vigdis, tiltredelse av drivverdighetsuttalelse - se 
OLJEUTVINNING (1992-93) Il, 2. 

Vigelandsparken, Oslo kommunes ansvar for - se 
KUNST (1990-91) Ill, 10. 

Vigra, flerbrukshelikopter på -se REDNINGSTJE
NESTE (1992-93) I, l. 

- redningshelikoptertjeneste - se REDNINGS
TJENESTE (1991-92) Ill, l. 

- resolusjon fra fylkestinget i Møre og Romsdal 
om stasjonering av redningshelikopter - se 
REDNINGSTJENESTE (1991-92) Il, 3. 

- revurdering av redningshelikopterbase etter or
kan- se REDNINGSTJENESTE (1991-92) Ill, 3. 

Vigra flyplass, forlenging av rullebanen - se LUFT
FART (1990-91) Ill, 4. 

Vik hjelpefengsel, utbygging av - se FENGSLER 
(1991-92) Ill, 10. 

Vik i Sogn og Fjordane, regulering av kommuneg
renser- se KOMMUNER (1990-91) Il, 12. 

Vik kommune, Sogn og Fjordane, nytt hjelpefeng
sel- se FENGSLER (1989-90) Ill, 3. 

Vikarbyråer, utestenging fra ordningen med ut
danningsvikarer- se ARBEIDSVILKÅR (1991-
92) Ill, 16. 

Vikersund Bad, nedlegging som følge av nytt regel
verk - se HELSEINSTITUSJONER (1991-92) 
Ill, 3. 

Viking (1992-93) l, avslag på søknad om kjøp av an
del i ringnotsnurper- se FISKERIER (1992-93) 
Ill, 13. 

Viking Askim, interp. om eierstrukturen i norsk 
næringsliv- se INDUSTRI (1992-93) Il, 7. 

Viking Bedriftsutvikling A/S, omstilling i Askim 
etter nedlegging av Viking Dekk - se INDU
STRI (1991-92) Il, l. 

Viking Dekk A/S, Askim, brudd på konsesjonsvil
kår ved nedleggelse - se INDUSTRI (1990-91) 
Ill, 10 

- Askim, forslag om tiltak mot nedleggelse - se IN
DUSTRI (1990-91) Il, 10 

- Askim, konsesjonsvilkår for - se INDUSTRI 
(1990-91) Ill, 22 

- Askim, nedleggelse- se INDUSTRI (1990-91) Ill, 
7 

- Askim, trygging av arbeidsplasser - se INDU
STRI (1990-91) Ill, 9 

- bruk av konsesjonsloven i saken med Nivis Tyre 
-se INDUSTRI (1990-91) Ill, 20 

- sikring gjennom eierselskapet Kooperativa For-
bundet- se INDUSTRI (1990-91) Ill, 18 og 19. 

Vikingmuseet pA Borg, Vestvågøy, bev. 1993 - se 
KULTUR (1992-93) I, 2. 

Viksøy losstasjon, Korsfjorden, demontering av ra
dar- se SIKKERHET TIL SJØS (1991-92) Ill, 15. 

Vill-laksstammen, oppdrettslaksen som trussel -
se MIL.JØVERN (1989-90) Il, 2. 

Villaks, forvaltningsansvaret - se NATURVERN 
(1990-91) Il, l 

- stenging av elver for syk fisk- se FISKERIER 
(1990-91) Ill, 30. 

Villfisk, irregulær omsetning og dumping av - se 
FISKEOMSETNING (1990-91) Il, l. 

Villreinjaktoppsynet, vurdering av behov for styr
king- se NATURVERN (1992-93) I, l. 

Villsvin, tillatelse til hold av - se HUSDYRBRUK 
(1991-92) Ill, 2. 

Vilnius, Litauen, opprettelse av stedlig norsk am
bassade- se UTENRIKSSAKER (1991-92) Il, l. 

Viltforvaltning, avslag på søknad om bisonimport 
-se NATURVERN (1992-93) Ill, 7. 

Viltloven, den restriktive praktiseringa - se NA
TURVERN (1989-90) Ill, 4 

- endr. i- se LANDBRUK (1991-92) IV, 2; NATUR
VERN (1991-92) IV, l og 4; (1992-93) IV, 2. 

- innstramming av nødrettsbestemmelsene · se 
NATURVERN (1989-90) III, 25. 

Vindkraft, melding om nye fornybare energikilder 
-se ENERGI (1992-93) Il, 10. 

Vindkraftanlegg, utbygging av - se ELEKTRISI
TET (1989-90) Ill, 14. 

Vinje kommune sender uttalelse om kraftverk
skattlegging - se KOMMUNENES ØKONOMI 
(1990-91) Il, l. 

- tildeling av kjøpesum for salg av Frøystul kraft
verk- se ELEKTRISITET (1992-93) Il, 8. 

Vinmonopolet, avgiftsfritt salg av vodka - se AL
KOHOL (1992-93) Ill, 7. 

- budsjett 1990 - se ALKOHOL (1989-90) I, l; 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

- funksjoner innenfor en EØS-avtale - se ALKO
HOL (1990-91) Ill, 6 

- Landsplan for- se ALKOHOL (1990-91) I, 2 
- opprettholdelse innen en EØS-avtale - se ALKO-

HOL (1990-91) Ill, l. 
- prisfastsetting på pappvin- se ALKOHOL (1991-

92) Ill, 7. 
- salg av øl i klasse 3 fra - se ALKOHOL (1992-93) 

IV, 4. 
- valg av bedriftsforsamling- se ALKOHOL (1989-

90) Il, l. 
- valg til bedriftsforsamling- se ALKOHOL (1991-

92) Il, l. 
Vinmonopolutsal, auke i antal · se ALKOHOL 

(1989-90) Ill, 5. 
VINN- se Veiledningsinstituttet i Nord-Norge. 
Vinterbro, kjøpesenter- se VAREHANDEL (1990-

91) Il, l og (1990-91) Ill, 4. 
- AS, utbygging av handelsareal- se VAREHAN

DEL (1989-90) Ill, l. 
Vinterloddefiske, igangsetting i 1991 - se FISKE

RIER (1990-91) Ill, 3. 
Vintermteprogram for SAS, gjenopptakelse . se 

LUFTFART (1990-91) Ill, 11. 
Virkemiddelapparat forslag om tilgang på risiko

kapital- se DISTRIKTSUTBYGGING (1991-92) 
I, l. 

Virkemiddelapparatet under Næringsdeparte
mentet- se INDUSTRI (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 
2; Il, 4 og 5; IV, l ; (1992-93) I, 2. 

- bedre utnyttelse av- se INDUSTRI (1990-91) 11, 
7 

- tilbaketrekking av forslag om omorganisering -
se INDUSTRI (1990-91) Il, 2. 

Virkemiddelordningen i Nord-Norge. se LÆRE
RE (1990-91) Il, 3; (1992-93) Il, 2. 

- for lærere, omlegging -se STATSBUDSJETTET 
(1991-92) I, 36. 

Virkemiddeltiltak for skoleverket i Nord-Norge, 
oppheving av tidligere vedtak - se UTDAN
NING (1989-90) Il, 3. 

Virksomhetsoverdragelser, tilpasning til EF-di
rektiv- se ARBEIDSLIV (1992-93) IV, l. 

Virksomhetsplaner i Forsvaret - se FORSVAR 
(1989-90) I, l. 

Visningsvederlag, bev. - se KUNST (1990-91) I, 2; 
(1991-92) l, 2; (1992-93) I, 2. 

- for billedkunst og kunsthåndverk, lov om - se 
KUNST (1992-93) IV, 3. 

Visum til norske borgeres ektefeller, utstedelses
praksis- se INNVANDRERE (1992-93) Ill, 7. 

- til utlendinger for besøk i Norge- se INNVAN
DRERE (1991-92) III, 5. 

Visumfrihet mellom Kirkenes og Nikel- se UTEN
RIKSSAKER (1989-90) III, 25. 

Visumplikt for bosniere, forslag om- se INNVAN
DRERE (1992-93) Il, 7. 

- mellom Nord-Norge og Kola, innføring av lokal
se UTENRIKSSAKER (1989-90) Ill, 9 
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- til Norge for folk fra u-land - se INNVANDRE
RE (1989-90) Ill, 27. 

Vitamin K til nyfødte, kreftrisiko ved bruk - se 
SYKDOMMER (1991-92) Ill, 4. 

VITENSKAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 

Vitenskaps-Akademiet, tilskudd til Senter for hø
yere studier- se VITENSKAP (1989-90) I, 2. 

Vitnegodtgjørelsesloven, overprøving av avgjørel
ser om godtgjøring- se RETTSVESEN (1989-90) 
IV,5. 

Vitnemål som grunnlag for opptak til høyere ut
danning- se VIDEREGÅENDE SKOLER (1992-
93) Ill, 10. 

VOC (flyktige organiske stoff), ratifikasjon av pro
tokoll om kontroll med - se FORURENSNING 
(1992-93) Il, l. 

Vogntog, tiltak mot ulykker med - se VEGTRA
FIKK (1989-90) Ill, 7. 

Voksengymnaset Hegdehaugen, statlig overtakel
se- se VOKSENOPPLÆRING (1989-90) Il, 3. 

Voksengymnaset Sinsen, nedlegging av - se VOK
SENOPPLÆRING (1989-90) Ill, 4. 

Voksenlia, Oslo, salg av Forsvarets eiendom - se 
FORSVARSMATERIELL (1990-91) Il, 3; (1991-
92) Il, 2. 

VOKSENOPPLÆRING ................ 801 

Voksenopplæringsloven, endr. i- se UTDANNING 
(1991-92) IV, l. 

Voksenopplæringsrådet, budsjett 1990 - se VOK
SENOPPLÆRING (1989-90) I, l; (1990-91) I, l. 

- nedlegging- se UTDANNING (1990-91) Il, 5. 
Voksentoppen, egen forvaltningsenhet - se SYKE

HUS (1992-93) I, l. 
Vold mot innvandrere- se INNVANDRERE (1989-

90) Ill, 10. 
Volda kommune, oppfordring til boikott av tropisk 

tømmer- se MIWØVERN (1991-92) Il, 6. 
Voldshandlinger, krisepsykiatrisk hjelp til ofre- se 

HELSEVESEN (1989-90) Ill, 6. 
Voldskriminalitet blant barn og ungdom, tiltak 

mot- se RETTSVESEN (1992-93) Ill, 4. 
- finansiering av Alternativ til Vold - se KRIMI

NALOMSORG (1992-93) Ill, 2. 
- forslag om handlingsplan mot - se RETTSVE

SEN (1991-92) Il, l. 
handlingsplan mot - se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1989-90) Il, 3 

- konfliktråd for barn under 15 år - se UNG
DOMSARBEID (1992-93) Ill, 3. 

- løslatelse pga. kapasitetsproblemer- se POLITI 
OG PÅTALEMYNDIGHET (1992-93) Ill, 27. 

- straffeutmåling- se RETTSVESEN (1991-92) Ill, 
8. 

- tiltak mot - se KRIMINALOMSORG (1989-90) 
Ill, l. 

Voldsofre, endr. budsjett 1990, erstatning til - se 
RETTSVESEN (1990-91) Il, l 

- erstatning for overgrep før 1975- se RETTSVE
SEN (1991-92) Ill, 2. 

- erstatning til- se RETTSVESEN (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l og Il, l. 

- erstatning til, endr. budsjett 1991 - se RETTS
VESEN (1991-92) Il, 2. 

- erstatningsbeløp for - se STRAFFELOVGIV
NING (1990-91) Ill, 2 

- henleggelse av straffesak- se POLITI OG PÅTA
LEMYNDIGHET (1991-92) Ill, 10. 

- kompetansesenter for eldrevoldsproblemer - se 
ELDREOMSORG (1991-92) Ill, 7. 

- manglende hjelpeapparat for etterlatte etter- se 
RETTSVESEN (1990-91) Il, 2. 

- offentlig støtte til Foreningen for - se SOSIAL
VESEN (1989-90) III, 3. 

- ratifikasjon av konvensjon om erstatning til- se 
TRAKTATER (1991-92) Il, 5. 

- tiltak mot vold mot eldre- se ELDREOMSORG 
(1991-92) Il, 3. 

- undersøkelse om møte med politi og rettsvesen
se RETTSVESEN (1992-93) III, 3. 

Voldsvideo og pornofilmer, kontroll med - se 
STRAFFELOVGIVNING (1989-90) Ill, 4. 

Voldsvideoer, tiltak mot - se KRINGKASTING 
(1991-92) Il, 2. 

Voldtektsforbryter, flukt fra Sarpsborg kretsfeng
sel- se FENGSLER (1989-90) III, 2. 

Voldtektsoffer, oppgivelse av barnefars navn- se 
RETTSVESEN (1991-92) Ill, l. 

- rettslig stilling for- se RETTSVESEN (1990-91) 
II, 3. 

Voldtektssaker, prioritering og etterforskning av
se RETTSVESEN (1990-91) Il, 3. 

Volvat Medisinske Senter, avtale med forsikrings
selskapet Vesta om kjøp av helsetjenester - se 
HELSEVESEN (1991-92) Ill, 38. 

Votering i Stortinget - se STORTINGETS FOR
RETNINGSORDEN, Votering. 

Voteringer i Stortinget- se STORTINGETS FOR
RETNINGSORDEN, Voteringer. 

Voteringsfeil - se STORTINGETS FORRET
NINGSORDEN, Voteringer. 

Vrakpant for biler, øking av- se SÆRAVGIFTER 
(1991-92) Ill, 21. 

Vrakpantavgift på snøscootere- se SÆRAVGIF
TER (1990-91) I, 4. 

Vråvatn, Arendalsvassdraget, reguleringstillatelse -
se VASSDRAGSREGULERING (1991-92) Il, l. 

Vurdering og veiledning, avslutting av Grunnsku
lerådet sitt forsøk- se GRUNNSKOLE (1989-90) 
Ill, 11. 

VVP, ungdomsprogram om HIV/AIDS - se NORSK 
RIKSKRINGKASTING (1989-90) Ill, l. 

Værforhold og utslipp av drivhusgasser- se MIL
JØVERN (1992-93) II, 4. 

Værmåling, kvalitetssikring i forbindelse med stor
flyplass på Hurum- se LUFI'FART (1989-90) Ill, 
5. 

- på Hurum, gransking av rapport om- se LUFT
FART (1991-92) li, 10. 

Værnes flystasjon, mobiliseringsstatus - se FOR
SVAR (1992-93) Il, 6. 

- ny mannskapsforlegning- se FORSVARSMA
TERIELL (1990-91) Il, 3. 

Værnes lufthavn, ny ekspedisjonsbygning - se 
LUFfFART (1990-91) I, 2. 

Værskip i Nord-Atlanteren, budsjett 1990- se VI
TENSKAP (1989-90) I, 2; (1990-91) I, 3; (1991-92) 
I, 2; (1992-93) I, 2. 

Værøy, foreløpig helikopterrute - se LUFTFART 
(1992-93) Il, 10. 

- helikopterrute til -se LUFTFART (1990-91) Ill, 
15. 

- nytt akseptabelt transporttilbud - se LUFT
FART (1989-90) III, 10. 

Værøy kommune sender uttalelse om Nord-Norge
banens forlengelse -se KOMMUNER (1990-91) 
li, 47. 

Værøy lufthavn, alternativ lokalisering- se LUFT
FART (1990-91) HI, l og 23 

- alternativ ruteopplegg- se LUFTFART (1990-91) 
I, 2 og II, l; {1991-92) I, 2. 

- forslag fra Åshild Hauan - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I 

- Luftfartsverkets behandling av- se LUFTFART 
(1989-90) Ill, 15. 
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- permanent flyplass-løsning - se LUFTFART 
(1990-91) Ill, 17. 

Værøy-saken, orientering- se LUFTFART (1989-90) 
Il, 6. 

VAier kommune sender uttalelse om husbanklån -
se KOMMUNER (1992-93) Il, 13. 

Våpen, ratifikasjon av en konvensjon mot kjemiske 
-se TRAKTATER (1992-93) Il, 26. 

- ulovlig omsetning av- se POLITI OG PÅTALE-
MYNDIGHET (1991-92) Ill, l. 

Våpeneksport, forslag om endr. i retningslinjer- se 
UTENRIKSHANDEL (1992-93) Il, 4. 

- forslag om tilbakelevering av raketter utlånt til 
Tyrkia- se UTENRIKSSAKER (1991-92) Il, 6. 

- til Tyrkia - se UTENRIKSHANDEL (1992-93) 
Ill, 10. 

Våpenembargo, opphevelse for muslimene i Bos
nia - se INTERNASJONALT SAMARBEID 
(1992-93) Ill, 2. 

Våpenhandel fra Norge, stans i- se UTENRIKS
HANDEL (1989-90) Ill, 8. 

Våpeninspektører i Hæren, utflytting fra Forsva
rets overkommando- se FORSVAR (1990-91) Il, 
10. 

Våpenloven, endr. i- se POLITI OG PÅTALEMYN
DIGHET (1989-90) IV, l. 

Våpensalg forbud mot formidling av salg mellom 
tredjeland - se UTENRIKSHANDEL (1989-90) 
IV, 2. 

- fra Kongsberg Våpenfabrikk til Iran- se UTEN
RIKSHANDEL (1992-93) III, l. 

- fra Norge til Colombia via USA· se UTENRIKS
SAKER (1990-91) Il, 15 

- fra Raufoss A/S til USA - se UTENRIKSHAN
DEL (1991-92) Ill, 11. 

- harmonisering av regler med våre allierte - se 
UTENRIKSHANDEL (1991-92) Ill, 5. 

- lisens for eksport av sprengstoff til Jugoslavia
se UTENRIKSHANDEL (1992-93) Ill, 2. 

- til USA- se UTENRIKSHANDEL (1990-91) Il, 
12 

- til USA videresendt til El Salvador - se UTEN
RIKSHANDEL (1990-91) Ill, 3 og 5. 

Våtmarker, konflikt med vassdragsregulering - se 
NATURVERN (1990-91) Ill, 14. 

Våtsveen psykiatriske sykehjem Gjøvik, oppret
tholding av- se SYKEHUS (1991-92) Ill, 11. 

Waardal Kjemiske Fabrikker A/Spå Askøy, ut
sleppsløyve for- se FORURENSNING (1989-90) 
Ill, 27. 

Wallonia-dommen, forbud mot fri flyt av farlig av
fall- se EFTA/EF (1992-93) Ill, l. 

Wamwere, Koigi wa, Utenriksdepartementets 
holdning i saken- se UTENRIKSSAKER (1990-
91) Ill, 20. 

Wasmuth, Ulrik, kommunal tillatelse til gatesalg av 
baguetter- se VAREHANDEL (1990-91) III, 5 . 

Weisæth-utvalget, egen institusjon for innsatte 
med personlighetsavvik - se KRIMINALOM
SORG (1991-92) I, l. 

Whiplash- se Nakkeslengskader. 
WHO, tilleggsbev.·tn diaresykdomsprogram- se FN 

(1990-91) Il, 13. 
Widerberg, Frans, statsgaranti for utstillinger med 

arbeider av - se KUNST (1989-90) Il, 4; (1992~93) 
Il, l. 

Widerøes Flyveselskap A/S, garanti for framtidige 
konsesjoner- se LUFTFART (1991-92) Ill, 12. 

- rammetilskuddsavtale- se LUFTFART (1989-90) 
l, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) l, l og 2; (1992-93) I, l. 

- sikring av flytilbud for Hasvik, Båtsfjord og Var
dø- se LUFTFART (1989-90) Ill, 8. 

- uttalelse fra Nordland fylkesting om flåtefomy
elsesplan ·se LUFTFART (1992-93) Il, 6. 

- økt tilskudd til innenlandske flyruter- se SAM
FERDSEL (1991-92) Il, l; (1990-91) Il, 4. 

Wien-konvensjon om vern av ozonlaget - se TRAK
TATER (1990-91) li, 9; (1992-93) Il, 20. 

WIF- se Worldview International Foundation .. 
Wikborg, Erling, minnetale over tidl. stortings

repr., S.tid. 3293 (10.4.92). 
Wikborg, Jan, gransking av rapport om værmålin

ger på Hurum- se STATSBUDSJETTET (1992-
93) I, 32. 

- gransking av revisjonsrapport om vænnålinger 
på Hwum- se LUFTFART (1991-92) Il, 10. 

Winix A/8, nedskriving av aksjekapitalen- se UT
DANNING (1992-93) Il, 6. 

Winix-produktene, betaling til Geos Consult A/S i 
Stjørdal- se INDUSTRI (1992-93) Ill, 7. 

- etablering av et selskap for - se STATSBUD
SJETTET (1991-92) I, 36. 

- inndekning av overforbruk - se UTDANNING 
(1992-93) Il, l. 

- KUFs informasjonsteknologiprogram - se UT
DANNING (1992-93) Il, 5. 

Wisløff, Carl Fr., godkjennelse av bok som brev
kurs- se VOKSENOPPLÆRING (1989-90) Ill, l. 

Wollan, Ullmar, oberstløytnant, sender klage - se 
KLAGER TIL STORTINGET (1990-91) Il, l. 

Worldview International Foundation, bistands
støtte til- se UTVIKLINGSHJELP (1991-92) Ill, 
4. 

Ymseposten på statsbudsjettet (kap. 1299), dispo
nering 1990 ·se UTVIKLINGSHJELP (1989-90) 
I , l 

- (kap. 1299), konstitusjonelle antegnelser 1988 -
se RIKSREVISJONEN (1989-90) Il, 6. 

- (kap. 195), budsjett 1993 - se UTVIKLINGS
HJELP (1992-93) I, l. 

- (kap. 195), disponering - se UTVIKLINGS
HJELP (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2. 

- forslag fra SV om spesifisering- se REGJERIN
GEN OVERSENDT I 

- reduksjon under salderingen- se STATSBUD
SJETTET (1991-92) I , 36. 

Yngelleverandører til PUSH -programmet - se 
HAVBRUK (1990-91) Ill, 4. 

Yrkesbefalsloven, endr. i- se MILITÆRT PERSO
NELL (1991-92) IV, l. 

Yrkesfaglig studieretning, kompetanse for opptak 
til høyere utdanning- se UTDANNING (1990-91) 
Ill, 6. 

- økonomisk~ rammer for kjøp av nytt utstyr - se 
VIDEREGAENDE SKOLER (1989-9C) Ill, 15. 

Yrkeshemmede, arbeidsmarkedstiltak (Attførings
meldingen)- se SYSSELSETTING (1992-93) Il, 
l. 

- arbeidsmarkedstiltak, budsjett - se SYSSEL
SETTING (1989-90) I, l ; (1990-91) I, l~ (1991-92) l, 
l; (1992-93) l, l. 

- arbeidsmarkedstiltak, endr. budsjett - se FYL
KESKOMMUNENES ØKONOMI (1989-90) Il, 3; 
SYSSELSETTING (1991-92) li, 7. 

- driftstilskudd til sysselsettingstiltak, saldering 
1991 -se STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 31 

- integrering i arbeidslivet - se SYSSELSETTING 
(1990-91) Il, 7 

- refusjonssystemet for arbeidsmarkedsbedrifter 
-se SYSSELSETTING (1990-91) Ill, 20. 

- utvidet antall arbeidstakere ved Fretex, Stavan-
ger- se SYSSELSETTING (1991-92) Ill, 13. 

- yrkesrettet attføring - se SYSSELSETTING 
(1992-93) IV, 4. 

Yrkesmedisin, tilskudd 1991 -se FOLKEHELSE 
(1990-91) I , l. 

Yrkesskadedekning ved arbeid for sosialhjelp - se 
TRYGDER (1992-93) IV, 9. 
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Yrkesskadeerstatning, skattefritak - se SKATTER 
(1989-90) IV, 3; (1990-91) IV, 5. 

Yrkesskadeforsikring for familiebedrifter - se 
FORSIKRING (1989-90) III, l. 

- høyere priser for småbedrifter - se FORSIK
RING (1992-93) III, l. 

- valgmuligheter ved tegning av - se FORSIK
RING (1992-93) Ill, 10. 

Yrkesskadeforsikringsloven, endr. i - se TRYG
DER (1990-91) IV, 2. 

Yrkesskadesaker, lovvalg ved eldre skader og fast
settelse av skadetidspunkt - se TRYGDER 
(1989-90) IV, l. 

Yrkesskadetrygd, beregning av kapitalisert - se 
TRYGDER (1991-92) IV, l. 

- gmllovgivning, budsjett- se TRYGDER (1989-
90) I, 2; (1990-91) I, 2; (1991-92) I, 2; (1992-93) l, 2. 

- regelfesting av praksis - se TRYGDER (1992-93) 
IV, 3. 

Yrkesskadetrygdloven, endr. i - se SOSIALVE
SEN (1991-92) IV, l; TRYGDER (1990-91) IV, 5. 

Ytringsfrihet og lærebøker om hvordan begå drap 
-se STRAFFELOVGIVNING (1990-91) Ill, l. 

Zaire norsk bistand og presidentens luksusfor
b~- se UTVIKLINGSHJELP (1992-93) Ill, l. 

Zambia, bilateral bistand - se UTVIKLINGS-
HJELP (1990-91) 11, 10. . . 

Z~epipe, fiskerimyndighetenes krav 1 forbmdelse 
med utbygging - se OWEOMSETNING (1991-
92) Ill, l. 

Zimbabwe, overenskomst om unngåelse av dob
beltbeskatning - se SKATTEAVTALER (1989-
90) II, l. 

Zimmer-utvalget, oppfølging av- se MERVERDI
AVGIFT (1992-93) Il, 2. . 

Ærfugl, oppheving av fredningsbestemmelse - se 
NATURVERN (1991-92) Ill, 9. 

Øen-rapporten, åpning for anbud i rutetrafikken -
se SAMFERDSEL (1990-91) IV, l. 

Øglænd-konsernet, konsesjon til oppkjøp av - se 
INDUSTRI (1989-90) Ill, 8 

- konsesjonssøknad om kjøp av- se INDUSTRI 
(1989-90) Ill, 9. 

ØKOKRIM, tiltak mot hvitvasking av penger- se 
FINANSER (1992-93) IV, l. 

Økologi, opplæring i landbruk - se STATSBUD
SJETTET (1989-90) Il, 11. 

Økonomiforvaltning, reformer i statens - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) I, 4 og 31; (1991-
92) I, 3. 

Økonomisk College, statstilskudd - se HØGSKO
LER (1989-90) I, l; (1990-91) I, l; (1991-92) I, l; 
(1992-93) I, l. 

Økonomisk kriminalitet, forsterket innsats mot -
se SKATTEADMINISTRASJON (1990-91) I, l 

- i oljebransjen - se OLJE (1992-93) Ill, 2. 
lovgivningtiltak mot- se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1989-90) Ill, 15. 
opptrapping av tiltak mot- se POLITI OG PÅ
TALEMYNDIGHET (1991-92) I, l og STATS
BUDSJETTET (1991-92) I, 3. 
revisjon av ligningslovens straffekapittel - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1991-92) IV, 3. 

- sikring av kommunale næringsfond - se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1990-91) Ill, 21 

- straffeansvar ved - se SKATIEADMINISTRA
SJON (1990-91) IV, l 

- tiltak mot- se POLITI OG PÅTALEMYNDIG
HET(l992-93) I, l; RETTSVESEN (1990-91) IV, 9 
og 10. 
tiltak mot konkursryttere - se RETTSVESEN 
(1991-92) Ill, 3. 
tiltak mot momssvindel - se MERVERDIAV
GIFT (1992-93) IV, l. 

- tiltakspakke - se POLITI OG P ÅTALEMYN
DIGHET (1990-91) I, l. 

- utvalg av fagkyndige meddommere- se DOM
STOLER (1991-92) IV, l. 

Økonomisk politikk, retningslinjer for uttalelser 
om- se STATSFORVALTNING (1990-91) Ill, 10. 

ØKONOMISK SAMARBEID ........... 804 

Øksfjord, Loppa kommune, avfallslagring i ned
lagt sildoljefabrikk - se FORURENSNING 
(1989-90) Ill, 6. 

Økumenisk kvinnetiår- se DEN NORSKE KIRKE 
(1990-91) I, l; (1991-92) I, l; (1992-93) I, 2. 

Øl i klass&l, salg fra Vinmonopolet- se ALKOHOL 
(1992-93) IV, 4. 

Ølen, krav om skolelederkur for sjåførskoleeier - se 
VEGTRAFIKK (1991-92) Ill, 4. 

Ølloven, endr. som følge av EØS-avtalen- se AL-
KOHOL (1992-93) IV, 3. . 

Ølsalg, adgang til innskrenking av salgstider - se 
ALKOHOL (1990-91) IV, l. 

- til mindreårige i Frei kommune - se ALKOHOL 
(1989-90) Ill, 2. . 

Ørbekk - Minnesund - Bogsrud, omleggmg av E 6 -
se VEGVESEN (1989-90) Ill, 15. 

Ørkenspredning, bekjempelse ved bruk av israelsk 
teknologi - se UTVIKLINGSHJELP (1989-90) 
III, 3. 

Ørland hovedflystasjon, styrkeproduksjon • se 
FORSVAR (1992-93) II, 6. 

Ørskog kommune sender uttalelse om det økono
miske ansvaret for opptjente feriepenger i for
bindelse med HVPU- reformen- se KOMMU
NER (1990-91) Il, 34. . . 

Ørsta kommune sender uttalelse om fenepenger 1 

forbindelse med HVPU -reformen - se KOMMU
NER (1990-91) Il, 33. 

Øst-Europa, bistand fra ledig norsk teknisk kom
petanse- se UTENRIKSSAKER (1992-93) III, 5. 
bistand som følge av Golf-konflikten - se 
STATSBUDSJETTET (1990-91) Il, 14 

- bistand til - se UTVIKLINGSHJELP (1992-93) 
Il, 2. . 

- den økonomiske situasjon - se ØKONOMISK 
SAMARBEID (1990-91) Il, 12 

- en europeisk investerings- og utviklingsbank for 
-se ØKONOMISK SAMARBEID (1989-90) Il, 3 

- finansieringsordninger for - se ØKONOMISK 
SAMARBEID (1990-91) Il, 14 

- garantier ved eksport til - se UTENRIKSHAN
DEL (1992-93) I, l. 

- humanitær hjelp til - se UTENRIKSSAKER 
(1990-91) Il, 6 
innskudd i EBRD til tiltak i, bev. 1991 - se IN
TERNASJONALT SAMARBEID (1990-91) I, 2 

- innstramming i tollforskrifter for turister - se 
TOLL (1992-93) Ill, l. 
kontakt mellom ungdom i Norge og- se INTER
NASJONALT SAMARBEID (1989-90) Ill, l 
landbruksopplæringstiltak for folk i - se UTEN
RIKSSAKER (1989-90) Ill, 17 
landingsforbud på Evenes for fiy fra - se REISE
LIVSNÆRING (1990-91) Ill, 3 
midler til samarbeidstiltak - se UTENRIKSSA
KER (1989-90) Il, 6 
miljøinvesteringer av nordisk interesse - se 
STATSBUDSJETTET (1989-90) I, 26 

- miljøsituasjonen - se INTERNASJONALT 
SAMARBEID (1969-90) Il, 4 

- miljøtiltak, bev.- se INTERNASJONALT SAM
ARBEID (1990-91) I, 2; (1991-92) l, l og 3. 
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- miljøvernsamarbeid- se MILJØVERN (1990-91) 
Il, 12 

- mulighet for medlemskap eller assosieringsav
taler med EFTA- se EFI'A/EF (1989-90) Ill, 12 

- nordisk samarbeid med- se NORDISK SAM
ARBEID (1989-90) Il, 5; (1990-91) Il, 5 

- nordiske miljøinvesteringer - se MILJØVERN 
(1989-90) Il, 3 

- Norge som pådriver i arbeidet med overføring av 
miljøteknologi til - se INTERNASJONALT 
SAMARBEID (1989-90) Ill, 5 

- Norges bidrag til reformprosessen - se UTEN
RIKSSAKER (1991-92) Ill, 13. 

- offentlig støtte til miljøsamarbeid om kullren
sing- se MIWØVERN (1991-92) Ill, 26. 

- og norsk utviklingshjelp - se UTVIKLINGS
HJELP (1989-90) Il, 2 

- plan for bruk av de totale midler - se UTEN
RIKSSAKER (1992-93) Ill, 15. 

- plan for samarbeid med- se UTENRIKSSAKER 
(1992-93) Il, 8. 

- plass i internasjonalt økonomisk samkvem- se 
INTERNASJONALT SAMARBEID (1989-90) Il, 
6 

- post om miljøtiltak gjøres overførbar - se IN
TERNASJONALT SAMARBEID (1991-92) Il, l. 

- program for bistand og samarbeid - se UTEN
RIKSSAKER (1991-92) Il, 5. 

- prosjektsamarbeid, saldering 1993 - se STATS
BUDSJETTET (1992-93) I, 32. 

- ratifikasjon av avtale om EBRD- se INTERNA
SJONALT SAMARBEID (1990-91) Il, 3 

- revolusjonen i- se UTENRIKSSAKER (1989-90) 
Il, 4 

- samarbeid med landene i - se UTENRIKSSA
KER (1992-93) I, l. 

- sikkerhetssituasjonen ved atomkraftverk - se 
ATOMKRAFT (1991-92) Ill, 2. 

- studielån til studenter fra- se STUDIEFINAN
SIERING (1991-92) Ill, 2. 

- støtte til demokratiutvikling - se UTENRIKS
SAKER (1990-91) I, l; (1991-92) I, l. 

- støtte til reformprosessen - se INTERNASJO
NALT SAMARBEID (1989-90) Ill, 2. 

- tilnærming mellom Europarådet og - se EURO
PARADET (1989-90) Il, 2; (1990-91) Il, 2. 

- utbygging av samarbeid med refonnlandene i 
øst- se UTENRIKSSAKER (1991-92) Il, 8. 

- utviklingen i - se UTENRIKSSAKER (1989-90) 
Il, 2 

- utviklingen og forhåndslagringen i Nord-Norge
se FORSVAR (1989-90) Ill, 9 

- utviklingen og konsekvenser for forsvaret - se 
FORSVAR (1989-90) Ill, 8 

- økonomiske og teknologiske overføringer til - se 
INTERNASJONALT SAMARBEID (1989-90) 
Ill, 7. 

Øst-Tyskland, tiltak for å få stengt kjernekraftver
ket i Greifswald- se INTERNASJONALT SAM
ARBEID (1989-90) Ill, 4. 

Øst/vest-forholdet- se INTERNASJONALT SAM
ARBEID (1989-90) Il, 6. 

Østbanehallen, Oslo, utleie av- se JERNBANER 
(1990-91) Il, 2. 

Østerbo sentralinstitusjon, Halden som vertskom
mune for- se FUNKSJONSHEMMEDE (1992-
93) Ill, 11. 

Østersjøkonferanse, parlamentarisk - se NOR
DISK SAMARBEID (1991-92) Il, 3; (1992-93) Il, 
4. 

Østfold, bedring av grensekontroll- se GRENSES
PØRSMÅL (1989-90) Ill, 4. 

- mangel på fengselsplasser - se FENGSLER 
(1991-92) Ill, 4. 

- nedleggelse av Lislebygg A/S - se INDUSTRI 
(1990-91) Ill, 26 

- tiltak mot ulovlig innvandring over grensen i - se 
GRENSESPØRSMÅL (1990-91) Ill, l. 

- ubesatte psykologstillinger - se HELSEPERSO
NELL (1991-92) Ill, 10. 

Østfold Energiverk A/S, refusjon av dokumentav
gift- se ELEKTRISITET (1992-93) I, 2. 

Østfold fylke, kommunesammenslåinger - se 
KOMMUNER (1990-91) Il, 24; (1992-93) Il, 3. 

- status som DU-område for indre - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1990-91) Ill, 4 

- styrking av arbeidskontorenes kapasitet - se 
SYSSELSETTING (1990-91) Ill, 5. 

Østfold psykiatriske sykehus, tvangsbehandling 
ved- se SYKEHUS (1991-92) Ill, 5. 

Østfold Sentralsykehus, barnedødsfall etter bruk 
av legemidlet Diprivan- se SYKEHUS (1991-92) 
Ill, 22. 

- omgjøring av hjelpepleierstillinger til sykeplei
erstillinger- se SYKEHUS (1990-91) Ill, 29. 

Østfold Teaterverksted, bev. 1991 - se KUNST 
(1990-91) I, 2. 

Østfoldbanen, utbygging- se. JERNBANER (1991-
92) I, l; (1992-93) I, l. 

Østre Toten kommune, nedlegging av HVPU -insti
tusjonen Granly - se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1990-91) Ill, 23. 

Øverby skole, budsjett 1990 - se SPESIALSKO
LER (1989-90) I, l. 

Øvingsaktiviteten i Forsvaret - se FORSVAR 
(1991-92) I, l; (1992-93) I, l. 

Øvre Romerike, lensmannsetaten uten midler til 
polititjeneste utenom arbeidstid- se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1989-90) Ill, 16. 

Øvrebø videregående skole, tilskudd 1992 - se 
PRIVATSKOLER (1991-92) I, l. 

Øxseth, Stein, utvalgsleder - se LUFTFART (1992-
93) IV, 3. 

Øyanevegen, Fedje kommune, statlige midler til
se VEGVESEN (1989-90) Ill, 4 

- Hordaland, ferdigstillelse - se VEGVESEN 
(1989-90) l, l. 

Øyeren, regulering av- se VASSDRAGSREGULE
RING (1990-91) Ill, l. 

Øyestad herredskommune, sammenslåing med 
Arendal bykommune- se KOMMUNER (1990-
91) Il, 24. 

Øygarden, gasskraftverk på Kollsnes- se OLJEUT
VINNING (1991-92) Ill, l. 

Øystese-Kvanndal, tildeling av midler til E68 - se 
VEGVESEN (1990-91) Il, 8. 

- utbedring av E68 -se VEGVESEN (1989-90) Ill, 
22. 

Øystre Slidre kommune sender uttalelse om EØS
avtale- se KOMMUNER (1990-91) Il, 37. 

Åkershagan sentralhjem, nye arbeidsplasser i 
Stange etter nedlegging - se FUNKSJONS
HEMMEDE (1990-91) Ill, 15 og 20. 

Åkershagan skole, kompetansesenter for opplæ
ring av psykisk utviklingshemmede- se FUNK
SJONSHEMMEDE (1991-92) Ill, 19. 

Åkersvika, midler fra Rørosbanen brukt til flytting 
av tømmertenninal- se JERNBANER (1991-92) 
Ill, 6. 

- plassering og utbygging av skøytehall til OL, 
forslag fra SV - se REGJERINGEN OVER
SENDT!. 

Åkrafjordvegen, E 76, bompengefinansiering - se 
VEGVESEN (1990-91) Il, 7. 

- utbygging av- se VEGVESEN (1989-90) Ill, 12. 
Ål folkehøyskole, støtte til tegnspråkopplæring av 

foreldre- se FUNKSJONSHEMMEDE (1992-93) 
Ill, 12. 
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Aalde, Oluf, utvalgsleder - se LANDBRUK (1992-
93) Il, 3. 

Ålesund lufthavn, Vigra, bev. 1993 til forlengelse 
av rullebane- se LUFTFART (1992-93) I, l. 

Ålesund Radio, resolusjon fra fylkestinget i Møre 
og Romsdal om gjenåpning - se SIKKERHET 
TIL SJØS (1991-92) Il, l. 

Ålgård, DFU A/S, levering av uniformer til Postver
ket- se POST (1992-93) III, 6. 

Åmot kommune sender brev om reduksjon i for
svarsbudsjettet - se NEDRUSTNING (1989-90) 
Il, l. 

Åndsverkloven, endr. i (opphavsrett og edb) - se 
KULTUR (1989-90) IV, 2 

- endr. i (unntak for kretsmønstre for integrerte 
kretser)- se KULTUR (1989-90) IV, 3. 

- endr. i- se KULTUR {1992-93) IV, 2. 
- tilpasning til EF-direktiv om edb - se KULTUR 

(1992-93) IV, l. 
Åpne luftrom, samtykke til ratifikasjon av avtale

se TRAKTATER (1992-93) Il, 18. 
Åpningstider, praktisering av loven i turistområ

der- se VAREHANDEL (1990-91) Ill, l. 
Åpningstidsloven, endr. i - se VAREHANDEL 

(1990-91) IV, l 
- kioskers undergraving av- se VAREHANDEL 

(1990-91) Ill, 3. 
Aarbakke-utvalget, endring i skattereglene for 

kommandittselskap før behandling av innstil
ling - se BEDRIFTSBESKATNING (1989-90) 
Ill, l 

- innstilling fra - se SKATTER (1990-91) Il, l; 
(1991-92) Il, l. 

- oppfølging av innstilling - 3e SKATTER (1989-
90) IV, 5 

- tiltak i Finnmark og Nord-Troms i tråd med inn
stilling fra- se SKATTER (1989-90) Il, 6. 

Årdal, moderniseringsplaner for aluminiumverket 
-se NORSK HYDRO AS {1992-93) Ill, 3. 

Årdal og Sunndal verk, tilsagn om mer vannkraft
basert energi- se NORSK HYDRO AS (1990-91) 
Ill, 2. 

Årdalen i Tovdalsvassdraget, vern av- se NATUR
VERN {1990-91) Ill, 3. 

Åremålstilsetting av embetsmenn - se STATENS 
PERSONALPOLITIKK (1991-92) Il, 4. 

Århuserklæringen - se NORDISK SAMARBEID 
(1992-93) Il, 4. 

ÅrSavgift pA biler 1990- se SÆRAVGIFTER (1989-
90) I, 4; (1990-91) I, 4; (1991-92) I, 3; (1992-93) I, 3. 

Årsvoll, Kjell, fjærfeoppdretter på Jæren - se 
HUSDYRBRUK (1992-93) HI, l. 

Aarvik, Egil, minnetale over tidl. stortingsrepr.- se 
S.tid. 4614-4615 (25.9.90). 

Årøya i Lyngenfjorden, åpning for almenn ferdssel 
-se FORSVAR (1990-91) Ill, 20. 

Ås, husdyrforsøksanlegget- se LANDBRUK {1991-
92) I, l. 

Åsane Billag, omregistreringsavgift ved samanslå
ing med Fana-Os-Milde Bilruta- se SÆRAVGIF
TER {1990-91) Ill, 2. 

Åsane lensmannskpntor, Bergen, styrking av- se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1991-92) 
Ill, 3. 

Åsegarden leir, etablering av 6-mndr. utdanning til 
Heimevernet- se FORSVAR (1991-92) Il, 8. 

Åsnes kommune, konsesjonssak om kjøp av sko
geiendom- se LANDBRUK (1991-92) HI, 17 og 
19; {1992-93) Ill, 10. 


